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1. JOHDANTO 
 
Oikeusministeriö asetti 22 päivänä huhtikuuta 2003 työryhmän valmistelemaan ehdotuksia tuomarei-
den koulutuksen kehittämiseksi. Työryhmä luovutti mietintönsä ministeriölle 30 tammikuuta 2004. 
Työryhmän ehdotus pohjautui tuomarikoulutustyöryhmän mietintöön (Tuomariksi pätevöityminen, 
oikeusministeriön työryhmämietintö 2002:6) ja siitä saatuun lausuntopalautteeseen. 
 
Työryhmä ehdotti, että säädettäisiin laki tuomarikoulutuksesta. Laki olisi luonteeltaan puitelaki ja se 
koskisi kouluttautumista yleisten tuomioistuinten, hallintotuomioistuinten ja erityistuomioistuinten tuo-
marin virkoihin.  
 
Työryhmän mietinnöistä on pyydetty  lausunnot yhteensä 31 organisaatiolta ja yhteisöltä, joista 27 on 
antanut lausunnon. Lisäksi Helsingin yliopisto on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa asiasta. Luette-
lo lausunnonantajista on liitteenä. 
 
 
2. YLEISET KANNANOT 
 
Työryhmän ehdotus 
 

Työryhmän ehdotuksen mukaan tuomarikoulutus muodostuisi harjoittelusta ja täyden-
nyskoulutuksesta. Harjoittelu koostuisi puolesta vuodesta vuoteen kestävistä harjoitte-
lujaksoista ja se suoritettaisiin tuomioistuimissa ja muussa oikeudenhoidossa. Harjoit-
telun kokonaispituus vaihtelisi koulutettavan aikaisemman työkokemuksen ja opintojen 
mukaan. Harjoittelijoita ohjattaisiin ja arvioitaisiin jokaisessa harjoittelupaikassa.  
 
Tähänastisen käytännön mukaan on ollut erittäin harvinaista, että tuomariksi nimitettävä 
on tullut tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Oletettavaa on, että näiden tuomareiden 
määrä kasvaa vähitellen ja merkittäväksi vasta siinä vaiheessa, kun hovioikeuksien ja 
hallinto-oikeuksien nykyiset esittelijät ovat saaneet tuomarin viran. Laskennallisesti 
kaikki nykyiset esittelijät ja käräjäviskaalit saisivat tuomarin viran vuoteen 2013 men-
nessä. Uuden harjoittelun käyneitä henkilöitä alettaisiin työryhmän arvion mukaan ni-
mittää tuomareiksi vasta ensi vuosikymmenellä. 

 
Tuomarikoulutuksen siirtymävaiheessa koulutuksen painopiste olisi täydennyskoulu-
tuksessa. Tulevaisuudessa järjestettäisiin tuomarin ammattiin perehdyttävää koulutusta 
myös niille tuomareiksi jo nimitetyille, jotka eivät olisi suorittaneet edellä selostettua 
harjoittelua tai joille ei olisi aikaisempaa tuomioistuinkokemusta.  

 
Tuomarikoulutuksesta vastaisi valtioneuvoston asettama tuomarikoulutuslautakunta oi-
keusministeriön avustamana. Lautakunta valitsisi harjoittelijat ja sillä olisi vastuu myös 
täydennyskoulutuksen järjestämisestä. Lautakunnassa olisi kahdeksan jäsentä, joista 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä olisivat tuomareita. Lisäksi lauta-
kunnassa olisi syyttäjien ja asianajajien edustus sekä oikeustieteellistä tutkimusta ja 
koulutusta edustava jäsen ja oikeusministeriön edustaja.  
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Yhteenveto lausunnonantajien käsityksistä 
 
Lausunnonantajista neljä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta (Itä-Suomen hovioikeus, Turun hal-
linto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus ja Tampereen käräjäoikeus). 
 
Kymmenen lausunnonantajaa on ilmaissut, että ei kannata tai vastustaa esitettyä tuomarikoulutusjär-
jestelmää (Helsingin hovioikeus, Kouvolan hovioikeus, Turun hovioikeus, Vaasan hovioikeus, Hel-
singin hallinto-oikeus, Helsingin käräjäoikeus, Käräjäoikeustuomarit ry, Suomen hovioikeustuomarit 
ry, Suomen Asianajajaliitto, Suomen Lakimiesliitto). Lisäksi neljän lausunnonantajan kannanotot on 
tulkittava kriittisiksi (Rovaniemen hovioikeus, Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Kouvolan hallinto-
oikeus, Hallinto-oikeustuomarit ry). 
 
Jossain määrin epäileviä mutta toisaalta myönteisiä kannanottoja järjestelmää kohtaan ovat esittäneet 
korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, Turun yliopisto, Oulun hallinto-oikeus, Kuopion hallinto-
oikeus, Rovaniemen hallinto-oikeus sekä valtakunnansyyttäjänvirasto. Tuomarinvalintalautakunta 
katsoo, että koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen ei yksin riitä uran avaamiseen ja että nykyisten 
esittelijöiden asema on turvattu riittävällä tavalla.  
 
Suurin osa (yhdeksän) kriittisesti suhtautuneista katsoo, että parempi  tulos saavutettaisiin tuomiois-
tuinharjoittelua ja täydennyskoulutusta kehittämällä. Usein nämä kannanotot perustuvat yhtäältä tuo-
mioistuinlaitoksen kehittämiskomitean työhön (Komiteanmietintö 2003:3) ja toisaalta Ruotsin tuoma-
rikoulutusta koskevaan selvitykseen (En öppen domarrekrytering, SOU 2003:102).  Lisäksi tode-
taan, että parhaillaan on kesken sekä hovioikeuksien että hallinto-oikeuksien henkilöstön ja työsken-
telyn kehittämistä koskevien työryhmien työ. Näiden tulokset tulisi ottaa huomioon koulutuksen ke-
hittämisessä. Kuusi katsoi, että koulutus tulisi määritellä tarkemmin sisällön ja keston osalta.  
 
Kahdeksantoista lausunnonantajaa on erikseen lausunut tuomarikoulutusjärjestelmän rahoituksesta ja 
suhtautunut kriittisesti siihen, että rahoitus toteutettaisiin virkoja lakkauttamalla ja määräaikaisuuksia 
lisäämällä. 
 
Lausunnonantajakohtaiset kannanotot 
 
Korkein oikeus viittaa aikaisempaan lausuntoonsa työryhmämietinnöstä 2002:6 ja toteaa, että siinä 
mainitut periaatteelliset ongelmat eivät ole poistuneet. Eräissä suhteissa uusi ehdotus merkitsee kui-
tenkin edistystä edelliseen mietintöön verrattuna. Myönteistä on muun muassa tuomareiden täyden-
nyskoulutuksen korostaminen.  Ehdotuksessa on siten edelleen pulmallisia kohtia. Oikeusministeriön 
koulutusyksikkö suunnittelisi koulutuksen sisällön, mikä olisi periaatteellisesti ongelmallinen. Koulu-
tuksen sisällöstä ja organisoimisesta päättäminen tulisi kuulua tuomarikoulutuslautakunnalle. Tätä var-
ten sille tulisi suunnata riittävät voimavarat. 
 
Korkein hallinto-oikeus viittaa aiemmasta mietinnöstä (2002:6) antamaansa lausuntoon, jossa se on 
katsonut, että tuomareiden nimittämisjärjestelmää uudistettaessa kaavaillun tuomarinuran avaamisen 
sijasta vaarana on, että mietinnössä ehdotettu erillinen tuomarikoulutusjärjestelmä johtaa päinvastai-
seen kehitykseen eli tuomarinuran sulkeutumiseen. Myös tuomioistuinlaitosta jo pitkään palvelleiden 
ja tuomarikoulutuksen ulkopuolelle jäävien lakimiesten urakehitystä ole riittävästi turvattu. Lisäksi 
ehdotetun järjestelmän vaatimiin voimavaroihin ja sen hallinnointiin liittyviin ongelmiin on kiinnitetty 
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liian vähän huomiota. Lausunnon kohteena olevassa työryhmämietinnössä on pyritty ottamaan huomi-
oon edellä mainittuja näkökohtia. 
 
Helsingin hovioikeus katsoo, että ehdotus ei ole edelleenkään toteuttamiskelpoinen. Ammattitaitoi-
sen tuomarikunnan ylläpitäminen on mahdollista edelleen nykyistä auskultointijärjestelmää ja täyden-
nyskoulutusta suunnitelmallisesti kehittämällä. Järjestelmän toteuttamista on joka tapauksessa lykättä-
vä kunnes tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnöstä on saatu lausunnot. Huomioon on 
otettava myös muuttavat muutoshankkeet, joita on valmisteltu eri tahoilla. Vaarana on että kokonai-
suus pirstoutuu yhtäaikaisten uudistusten lukuisuuden myötä.  
 
Itä-Suomen hovioikeus kannattaa työryhmän ehdotusta. Ehdotettu järjestelmä omalta osaltaan pyr-
kii turvaamaan tuomareiden korkean ammattitaidon ja muut hyvältä tuomarilta edellytettävät ominai-
suudet. 
 
Kouvolan hovioikeuden näkemyksen mukaan uudistusta ei pitäisi toteuttaa siihen liittyvän rahoitus-
mallin mukaan ainakaan siten kuin työryhmä on ehdottanut. Koulutusjärjestelmän kehittäminen on 
sinänsä tarpeellista ja ehdotetun tuomarikoulutuksen tavoitteet ovat hyviä, mutta hovioikeus epäilee 
niiden saavuttamista ehdotetulla tavalla. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea katsoi mietinnös-
sään tuomioistuinlaitoksen ja tuomioistuinharjoittelun  kehittämisen johtavan siihen, että muunlaisen 
tuomareiden pätevöitymisjärjestelmän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kun kysymyksessä 
oleva esitys on ristiriidassa mainitun pitkän aikavälin suunnitelmia laatineen komitean mietinnön kans-
sa, voidaan hyvällä syyllä todeta, että esitys ei ole kypsä toteuttavaksi. Hovioikeuksien henkilöstöra-
kenteen kehittämistä sekä hovioikeuksien työmenetelmien selvittämistä varten on asetettu työryhmät, 
joiden määräajat päättyvät 31.5.2004. Tämä esitys merkitsisi muutoksia, joita ministeriö on asettanut 
mainitut työryhmät selvittämään. 
 
Rovaniemen hovioikeus toteaa, että siirtymävaiheen järjestelyjen tarpeen samoin kuin ehdotetun 
koulutusjärjestelmän käytännön merkityksen arviointia vaikeuttaa se, että parhaillaan vireillä olevat 
työryhmäselvitykset oikeushallinnon henkilöstöstrategiasta ja hovioikeuksien työmenetelmien kehittä-
misestä eivät ole arvioitavissa tämän työryhmän esityksen kanssa. Hovioikeus pitää teoriaopintojen 
poistamista koulutuksesta heikennyksenä aiempiin ehdotuksiin verrattuna. Teoriaopintojen poistami-
sella on merkitystä arvioitaessa, mitä lisäarvoa ehdotetun harjoittelun voidaan nähdä antavan koulu-
tettaville verrattuna oikeushallinnon jo nykyisin tarjoamiin työtehtäviin. Lisäarvoksi näyttää jäävän 
harjoittelijoiden ohjaus ja arviointi sekä mahdollisuus vaihtaa harjoittelupaikkaa, mikäli harjoittelujär-
jestelmän resurssit sen mahdollistavat. Tuomarikoulutukselle asetettuihin tavoitteisiin nähden merkittä-
vimmäksi ehdotuksen sisältämistä tekijöistä muodostuu tämän jälkeen harjoittelijoiden keskitetty va-
linta. 
 
Turun hovioikeus ei kannata ehdotuksen hyväksymistä, koska katsoo sen olevan sisällöltään epä-
määräinen. Koulutuksen pituus ja sisältö tulisi määritellä huomattavasti tarkemmin. Yksityiskohtai-
sempi säätely olisi omiaan edistämään hakeutumista koulutukseen. Ellei tuomarikoulutuksesta säädetä 
tarkemmin, on parempi, että tuomarikoulutus järjestetään tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean 
esittämällä tavalla eli pätevöityminen tapahtuisi uudistetun tuomioistuinharjoittelun, täydennyskoulu-
tuksen ja monipuolisen työkokemuksen avulla. 
 
Vaasan hovioikeus esittää vielä harkittavaksi, vastaako ehdotetunkaltainen itsetarkoitukselliselta 
tuntuva tuomarikoulutusjärjestelmä enää alkuperäisiä tavoitteitaan vai olisivatko ehdotettuun järjes-
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telmään käytettäväksi suunnitellut huomattavat resurssit kohdennettavissa tehokkaammin panostamal-
la ne nykyisen tuomioistuinharjoittelun, tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lakimieshenkilös-
tön jatkokoulutuksen kehittämiseen sekä tuomarin virkaan avoimelta uralta nimettyjen lakimiesten 
tuomarin ammattiin perehdyttävään koulutukseen. 
 
Helsingin hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan on kyseenalaista pätevöittääkö kaavailtu järjes-
telmä paremmin ainakaan hallinto-oikeustuomarin ammattiin kuin esimerkiksi nykyinen hyvät valmiu-
det tuomarin tehtäviin antava esittelijäjärjestelmä.  
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa suhtautuvansa sinänsä myönteisesti tuomarikoulutusjärjestel-
män kehittämiseen. Hankkeen lähtökohtana tulisi olla se, miten tuomarin virkoihin saadaan mahdolli-
simman päteviä lakimiehiä, jotka ovat kiinnostuneita tuomarin työstä. Koulutusjärjestelmän tavoite 
tulisi tästä syytä vielä selkiyttää. Jos koulutusjärjestelmä kuitenkin toteutetaan, koulutukseen valintaan 
tulisi kiinnittää erityistä huomiota. On kuitenkin epätodennäköistä, että koulutukseen hakeutuisi ja 
siihen valittaisiin kovin eri tyyppisiä henkilöitä kuin mitä tuomioistuimissa jo työskentelee.  Koulutusta 
ei sen vuoksi tule eikä voi pitää itseisarvona. Hallinto-oikeus yhtyy tuomioistuinlaitoksen kehittämis-
komitean mietintöön, jonka mukaan tuomioistuinlaitoksen tarpeita vastaisi paremmin järjestely, jossa 
tuomariksi pätevöidytään uudistetun tuomioistuinharjoittelun, lakimiesuran aikana hankittavan täyden-
nyskoulutuksen ja monipuolisen työkokemuksen avulla. Koulutus tulisi toteuttaa yksilöllisesti ja pitkin 
työuraa.  
 
Kouvolan hallinto-oikeus toteaa, että vaikka hanke on valmistelun kuluessa kehittynyt parempaan 
suuntaan, se sisältää edelleen paljon kritisoitavaa. Ansiona on se, että koulutusta ei pidettäisi enää 
nimityskriteerinä tuomarin virkaan. Hallinto-oikeus katsoo edelleenkin, että tuomareiden koulutusjär-
jestelmä ei turvaa tyydyttävällä tavalla nykyisen tuomioistuinhenkilöstön asemaa tuomarin viroista 
kilpailtaessa. Koulutusta tulisi olla tarjolla ensisijaisesti nykyisin esittelijätehtävissä toimiville täyden-
nyskoulutuksena. Vähitellen järjestelmää voitaisiin laajentaa ehdotuksen suuntaan. Jo viroissa olevien 
tuomareiden kouluttautumistarpeita ehdotettu järjestelmä palvelee riittävästi. Painopisteen tulisi olla 
tuomareiden ja esittelijöiden jatkuvassa koko uran kestävässä täydennyskoulutuksessa. On kuitenkin  
hyvä, että myös tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta tuomarin uralle pyrkiville järjestetään mahdollisuus 
hankkia kokemusta tuomioistuinlaitoksesta koulutusjärjestelmän avulla. 
 
Kuopion hallinto-oikeus toteaa, että parasta aikaa istuu useita työryhmiä, joiden tehtävänä on edel-
leen kehittää tuomioistuinlaitoksen eri osa-alueita. Keskeneräisinä ovat mm hallinto-oikeuden henki-
löstörakenteen ja hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanojen kehittämistä pohtivien työryhmien työ. 
Tuomarikoulutus ei ole irrallinen osio koko tätä kehittämistyötä, vaan sen tulee luontevasti niveltyä 
muihin mahdollisiin uudistuksiin.  
 
Turun hallinto-oikeus katsoo, että työryhmä on pyrkinyt sovittamaan yhteen osittain varsin eri suun-
tiin tähtääviä tavoitteita: tuomarinuran avaamista, järjestelmällistä koulutusmallia ja nykyisin virassa 
olevien esittelijöiden urakehityksen turvaamista. Aikaisemmista mietinnöistä ja ehdotuksista saadun 
lausuntopalautteen pohjalta työryhmä on onnistunut laatimaan toteuttamiskelpoisen ehdotuksen. 
 
Vaasan hallinto-oikeuden mielestä ehdotusta laiksi tuomarikoulutuksesta voidaan pitää pääosin 
toteuttamiskelpoisena.  
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Helsingin käräjäoikeus toteaa, että uusi työryhmä on valtaosaltaan toistanut ja eräiltä osin jopa hei-
kentänyt aiemman työryhmän esityksiä. Tällainen vaikutus on esimerkiksi tuomarikoulutuksen ja tuo-
marinuralle suuntautumisen kannalta keskeisen auskultointijärjestelmän merkityksen vähentämisellä. 
Työryhmän lakiehdotuksessa on useita epäkohtia ja puutteita. Ehdotus pitäytyy edelleen pitkälti ai-
kaisemmassa työryhmämietinnössä, joka sai osakseen varsin ankaraa palautetta.  Käräjäoikeuden 
mielestä työryhmän ehdotus ei lakiteknisesti ja systemaattisesti täytä oikeusministeriön lainvalmistelul-
ta perinteisesti edellytettyä tasoa.  
 
Käräjäoikeuden käsitys on, että vähintään yhtä hyvään lopputukokseen on päästävissä huomattavasi 
kevyemmän koulutus- ja rekrytointijärjestelmän avulla. Hyväkään tuomareiden koulutusjärjestelmä ei 
voi yksinään houkutella tuomarinuralle lakimiesten parhaimmistoa. Jatkovalmistelu tulisi suunnata ke-
vennetyn tuomarikoulutuksen toteuttamiseen nykyisille esittelijöille ja käräjäviskaaleille sekä virassa 
olevien tuomareiden jatkokoulutusjärjestelmän kehittämiseen.  
 
Käräjäoikeus viittaa tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintöön, jonka mukaan tuomareiden 
pätevöitymisjärjestelmää koskevaa ehdotusta (2003:6) ei tulisi toteuttaa, vaan tuomioistuinlaitoksen 
tarpeita vastaisi paremmin järjestely, jossa tuomariksi pätevöidytään uudistetun tuomioistuinharjoitte-
lun, lakimiesuran aikana hankittavan täydennyskoulutuksen ja monipuolisen työkokemuksen avulla.  
Nimittämisvaiheessa selvitettäisiin, kenellä hakijoista on tuomarin tehtävänä edellyttämät taito ja kyky. 
Tavoitteena olevassa tuomioistuinlaitoksessa, jossa tuomareiden työkokemus ja tausta vaihtelevat 
nykyistä enemmän, koulutusta tulisi toteuttaa yksilöllisesti ja pitkin työuraa. 
 
Tampereen käräjäoikeus toteaa, että syt suunniteltuun järjestelmään sisältyy tuomioistuinlaitoksen 
kehittämiskomitean esittämiä näkökulmia. Ehdotuksessa on myös melko onnistuneesti otettu huomi-
oon aiempiin suunnitelmiin kohdistettu kritiikki. Olennainen parannus aikaisempaan mietintöön on, 
että mielikuva tyypillisestä tuomariharjoittelijasta on muuttunut vastikään peruskoulututuksensa päät-
täneestä yleensä nuoresta henkilöstä työkokemusta ja elämänkokemusta jo kerryttäneeseen lakimie-
heen. Tämä vaikuttaa moniin koulutus- ja harjoittelujärjestelmän perusteisiin myönteisellä tavalla. 
Mietintöä leimaa aiempiin ehdotuksiin verrattuna tietty realistisuus.  
 
Käräjäoikeustuomari ry katsoo, että nykyinen ehdotus on edelleen toteuttamiskelvoton. Jatkoval-
mistelussa on syytä rakentaa järjestelmää suuremmassa määrin nykyisen käytännön varaan. Vaikka 
näin onkin joiltakin osin menetelty, ei ehdotettuakaan koulutusjärjestelmää voida pitää toteuttamis-
kelpoisena.  
 
Suomen hovioikeustuomarit r.y. katsoo, että tuomarikoulutusta ei pidä toteuttaa työryhmän esittä-
mässä muodossa. Tuomarikoulutuksen sisältö ja kesto on lakiehdotuksessa jätetty täysin perustetta-
van tuomarikoulutuslautakunnan harkintaan eli käytännössä sääntelemättä. Koulutusmalli ei tulkinnalli-
sena, epämääräisenä, ennakoimattomana ja epämotivoivana takaa ammattitaitoisen  ja pätevän tuo-
marikunnan muodostumista. Parempaan tulokseen päästään auskultoinnin kehittämisellä ja kasvatta-
malla lainkäyttöhenkilökunnan koulutusresursseja. Myös Ruotsin kehittämishankkeessa päädytään 
siihen, että tuomitsemis- ja tuomioistuintoiminta ei vaadi tuomarikoulun suorittamista, jonka vuoksi 
Ruotsissa suositellaan tuomarikoulutusjärjestelmästä luopumista ja palaamista Suomessa voimassa 
olevan kaltaiseen järjestelmään. Myös ns Arposen komiteassa vastustetaan järjestelmän muuttamista.  
 
Suomen Asianajajaliitto puoltaa tuomarikoulutuksen edistämistä, mutta vastustaa sen toteuttamis-
tapaa. Alalle hakeutuvat voidaan perehdyttää täysin riittävästi tuomaritoimintaan jo vuoden auskul-
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toinnin aikana, jos tuomioistuinharjoittelun sisältöä kehitetään.  Perehdyttämiskoulutuksen yhdistämi-
nen tuomioistuinharjoitteluun lyhentäisi meritoitumisaikaa. Mahdollisuus hakeutua alalle laajenisi kaik-
kiin auskultoinnin suorittaneisiin. Tämä edistää parhaan mahdollisen tuomarikannan valikoitumista 
alalle.  
 
Suomen Lakimiesliitto ry katsoo, että vaikka aikaisempiin ehdotuksiin onkin tehty muutoksia,  jär-
jestelmän käyttöönotto olisi erittäin ongelmallista eikä käyttöönotolle ole riittäviä perusteita. Ehdotus-
ta on kiirehditty vaikka tuomioistuinlaitoksen kehittämistä tulisi tarkastella kokonaisuutena yhdessä 
muiden vireillä olevien tuomioistuinlaitokseen kohdistuvien mittavien muutoshankkeiden kanssa. Vaa-
rana on kokonaisuuden pirstoutuminen. Hanketta on perusteltu Ruotsin järjestelmästä saaduilla hyvil-
lä kokemuksilla. Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan tuomarikoulutuksen vetovoima on laskenut. 
Syynä on pidetty tehtävien määräaikaisuutta ja siitä johtuvaa heikkoa palvelussuhdeturvaa, halutto-
muutta asunpaikan vaihdoksiin sekä uralla etenemisen epävarmuutta. Selvityksessä esitetään, että 
tuomarikoulutusjärjestelmästä luovutaan kokonaan ja ylioikeuksiin palkataan esittelijöitä vakinaisiin 
virkasuhteisiin viskaaleina. Ruotsissa on siis todettu nyt Suomeen ehdotettavan kaltainen tuomarikou-
lutusjärjestelmä huonoksi ja toimimattomaksi. Myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on kat-
sonut, ettei erillisen tuomareiden pätevöitymisjärjestelmän luominen ole tarpeen. 
 
Turun yliopiston mielestä ehdotettu koulutusjärjestelmä perustuisi lähinnä työharjoittelun varaan eikä 
muunlaista koulutusta juurikaan lisättäisi. On kyseenalaista tarjoaako ehdotus näin typistetyssä muo-
dossa kovinkaan merkittäviä potentiaaleja aidosti kehittää tuomarien koulutusjärjestelmää. Toisaalta 
jos ehdotus toteutetaan, se voisi avartaa tulevien tuomarien kokemuspohjaa ja madaltaa raja-aitoja 
yleisten tuomioistuinten, hallintotuomioistuinten ja muun oikeudenhoidon tehtävien välillä. Ehdotettu 
puitelaki tyydyttää pääpiirteissään ne lainsäädännölliset tarpeet, joita nyt esitettyyn harjoittelujärjes-
telmän toteuttamiseen liittyy. 
 
 
3. KANNANOTOT  ASIAKOHDITTAIN 
 
Lausuntopyynnössä on erityisesti pyydetty ottamaan kantaa tuomarinuran avautumiseen, esittelijöiden 
aseman turvaamiseen, tuomarikoulutuslautakunnan kokoonpanoon sekä tuomarikoulutusrekisteriin. 
Tässä osiossa esitellään näistä asioista annetut näkemykset. 
 
3.1. Tuomarin uran avaaminen 
 

Työryhmä on ehdottanut että tuomarikoulutus rakentuisi harjoittelusta oikeudenhoidos-
sa sekä tuomareiden perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksesta. Tavoitteena on ollut 
tuomarin uran avaaminen siten, että tuomareiksi voisi jatkossa hakeutua entistä enem-
män kokeneita lakimiehiä myös tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Tavoite on yhden-
mukainen neljä vuotta sitten uudistetun tuomareiden nimitysjärjestelmän kanssa.  

 
Yhteenveto lausunnonantajien käsityksistä  
 
Lausunnonantajista 26 otti kantaa tuomarin uran avaamista koskevaan kysymykseen. Kannanotoista 
11:ssa oltiin sitä mieltä, että ehdotuksen mukainen järjestelmä avaa riittävästi tuomarin uraa (korkein 
hallinto-oikeus, hallinto-oikeudet, Itä-Suomen hovioikeus, Tampereen käräjäoikeus). Yhdeksän kat-
soi, että se ei avaa riittävästi tuomarinuraa (Helsingin hovioikeus, Kouvolan hovioikeus, Turun hovi-
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oikeus, Vaasan hovioikeus, Helsingin käräjäoikeus, Hallinto-oikeustuomarit ry, Suomen Asianajaja-
liitto, Suomen Lakimiesliitto ry, Tuomarinvalintalautakunta). Kolme ilmoitti nykyisen ehdotuksen ole-
van tässä suhteessa parempi kuin edelliset tai, että se osittain avaa tuomarin uraa (korkein oikeus, 
Rovaniemen hovioikeus, Turun yliopisto). Käräjäoikeustuomarit ry asetti tavoitteen jo sinänsä ky-
seenalaiseksi. Helsingin käräjäoikeus katsoi, että koulutus sinänsä ei riitä tuomarin uran avaamiseen. 
 
Myönteisiä kannanottoja on perusteltu harjoittelun väljyydellä, joustavuudella, lyhyemmällä kestolla ja 
mahdollisuudella perehdyttämiskoulutukseen. Lisäksi sitä, että koulutus ei olisi enää pätevyysvaati-
muksissa, on pidetty positiivisena. Kielteistä kantaa on perusteltu muun muassa sillä, että harjoittelu ei 
pienipalkkaisena ja epämääräisenä houkuttelisi kokeneita lakimiehiä vaan enemmin uransa alkuvai-
heessa olevia tai kokeneista niitä, jotka eivät pärjää yksityissektorilla. 
 
Lisäksi sekä myönteisissä että kielteisissä lausunnoissa on tuotu esille, että tuomarinuran houkuttele-
vuuteen vaikuttavat enemmän tai ainakin sen ohella muut koulutukseen liittyvät seikat, ennen kaikkea 
tuomarin palkkaustaso.  
 
 
Lausunnonantajakohtaiset kannanotot 
 
Korkein oikeus katsoo, että ehdotus tukee selvästi edellistä ehdotusta paremmin tuomarin uran 
avaamista, koska koulutusaika on vähentynyt vuodella eli puoleentoista vuoteen. Mitä vähemmän 
aikaa koulutus kestää, sitä useampi siihen voi hakeutua. Eri asia on millaisen pätevyyden lyhyt koulu-
tus antaa. Selvää lienee, että ainakaan paljon puoltatoista vuotta lyhyemmäksi koulutusta ei voida 
enää supistaa, jotta koulutuksella voisi ylipäätään olla merkitystä tuomarin ammattiin pätevöidyttäes-
sä.  
 
Jos koulutukseen voidaan hakeutua heti yliopistotutkinnon suorittamisen jälkeen, vaarana on, että 
koulutuksesta tulee kapean, yksipuolisen ja pitkän uraputken alku. Tuomarikoulutuksen sijoittaminen 
uraputken alkuun ei tue tuomarin uran avaamista. Tämän takia koulutus tulisi sijoittaa ehdotettua sel-
vemmin sellaiseen vaiheeseen, jolloin koulutukseen hakeutuvilla on jo kohtalaisesti kokemusta laki-
miestehtävistä. Jotta kokeneidenkin juristien kannattaisi hakeutua koulutukseen, tulisi koulutettavien 
palkkauksen olla selvästi parempi kuin ehdotuksessa on esitetty. 
 
Korkein hallinto-oikeus toteaa, että ehdotuksessa on pyritty lisäämään tuomarikoulutuksen väljyyt-
tä. Ehdotettava koulutus ei olisi tuomarien kelpoisuusvaatimuksena. Nimittäminen tapahtuisi tuoma-
reiden nimittämislain mukaisesti. Harjoitteluun ei sisältyisi teoriaopintoja eikä pakollisia jaksoja ja 
harjoittelun kokonaispituus voisi vaihdella koulutettavan aikaisemman työkokemuksen ja opintojen 
mukaan. Harjoitteluun hakeutumiselle ei asetettaisi ikärajoja, työkokemusvaatimusta eikä häneltä 
edellytettäisi tuomioistuinharjoitteluun osallistumista. Perehdyttävää koulutusta tarjottaisiin niin sano-
tulta avoimelta uralta tuomareiksi jo nimitetyille tuomareille. Hovioikeuksiin ja hallinto-oikeuksiin voi-
taisiin myös järjestää muutamia määräaikaisia tuomarin tehtäviä, joissa kokeneet lakimiehet voisivat 
perehtyä tuomioistuintyöhön. Ehdotus tukee edellä mainitut seikat huomioon ottaen riittävällä tavalla 
tuomarin uran avaamista.  
 
Helsingin hovioikeus katsoo, että tuomarikoulutusjärjestelmää ei edelleenkään ole luotu niin houkut-
televaksi, että se saisi niin sanotulta avoimelta uralta olevia henkilöitä hakeutumaan harjoitteluun tai 
tuomarinvirkaan. Ei ole oletettavaa, että yksityissektorilla pitkään toiminut lakimies hakeutuisi huo-
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nosti palkattuun harjoitteluun, jonka kesto on ennalta määräämätön. Ei ole myöskään oletettavaa, 
että harjoittelun työuransa alussa suorittaneet lahjakkaat lakimiehet palaisivat paremmin palkatulta 
yksityissektorilta kymmenen vuoden kuluttua takaisin tuomioistuinlaitokseen. Harjoittelun suorittami-
nen ei takaisi tuomarin viran saamista. Tätä ei voida pitää uran houkuttelevuutta parantavana asiana. 
 
Hovioikeus yhtyy tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean näkemykseen, että avoimuuden ja sen 
avulla tavoiteltavan moniarvoisuuden takaisi parhaiten, että lakimiehet hankkisivat koulutusta ja työ-
kokemusta kaikilta niiltä alueilta jotka heitä aidosti kiinnostavat. Sen jälkeen nimittäjä arvioisi, kuka 
on hankkinut parhaat edellytykset tuomarina toimimiseen. Näin vältyttäisiin synnyttämästä minkäänlai-
sia ennakko-odotuksia viran saamisesta.  Lisäksi Ruotsissa selvitysmies on katsonut, että tuomitse-
mistoiminta ei edellytä perinteisen tuomarikoulutuksen suorittamista.  Puute voitaisiin korjata tarjoa-
malla vastanimitetylle tuomarille perehdyttämiskoulutusta. Ruotsissa ollaankin luopumassa tuomari-
koulutuskoulutusjärjestelmästä ja palaamassa lähelle nykyistä Suomen järjestelmää. Lisäksi hovioike-
us toteaa, että tuomareiden huono palkkaus yksityissektoriin verrattuna karsii avoimelta uralta hakeu-
tuvia.  
 
Itä-Suomen hovioikeuden mielestä ehdotus tukee riittävästi ja paremmin kuin aikaisemmat ehdotuk-
set tuomarinuran avaamista.  
 
Kouvolan hovioikeus katsoo, että tuomarien palkkaus on edelleen keskeinen este tuomarin uran 
avaamiselle. Jos tuomarikoulutuksen jälkeen yksityiselle sektorille siirtyneet lakimiehet halutaan hou-
kutella uudelleen tuomarin tehtäviin, tulisi palkkauksen olla niin korkea, että tuomarinura houkuttelisi. 
Niissä maissa, joissa tuomarit rekrytoidaan asianajajista, palkkataso on korkeampi kuin niissä, joissa 
on ns virkatuomarijärjestelmä. Esteenä on myös epävarmuus mahdollisesta tuomarin virkaan nimittä-
misestä ja se, ettei tuomarikoulutuksen suorittaminen hyväksytysti takaa vakituista työpaikkaa. On 
hyvin epätodennäköistä, että muissa lakimiestehtävissä kymmenen vuotta toimineet henkilöt olisivat 
houkuteltavissa esitetyllä palkkatasolla hakeutumaan koulutukseen. Ennen hankkeen käynnistymistä 
olisi välttämätöntä suorittaa kartoitus halukkuudesta hakeutua suunniteltuun koulutukseen. Jos haluk-
kuutta ei olisi, sen koulutuksen toteuttaminen olisi kyseenalaista. Keskeisin syy Ruotsissa tehdylle 
esitykselle luopua tuomarikoulutuksesta on nuorten juristien haluttomuus hakeutua siihen. Ei ole takei-
ta, että ehdotetulla järjestelmällä saataisiin paras mahdollinen tuomariaines ja että kalliisti koulutetut 
myöhemmin edes hakisivat tuomarin virkoja. 
 
Rovaniemen hovioikeuden näkemyksen mukaan nyt esitetty järjestelmä ei muodostu ainoaksi ete-
nemistieksi tuomarinuralla. Lisäksi hovioikeus toteaa ehdotetun järjestelmän mahdollistavan avoimelta 
uralta tulevan tuomarin perehdyttämisen. Näiltä osin järjestelmä tukee tuomarin uran avaamista. Voi-
daan kysyä, missä määrin sisällöltään supistunut harjoittelu, jonka ainoaksi eroksi suhteessa nykyi-
seen oikeushallinnossa työskentelyyn näyttää jäävän harjoittelijan ohjaus ja arviointi, houkuttelee har-
joittelijoita verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Harjoittelijoiden asema jää avoimeksi harjoittelun kes-
ton ja harjoittelun jälkeisen uran osalta, Tässäkään suhteessa harjoittelijan asema ei poikkea määrä-
aikaisen esittelijän asemasta. Näin olleen ehdotetun lain merkittävimmäksi vaikutukseksi tuomarinuran 
avaamisen kannalta muodostuu harjoittelijoiden keskitetty valintamenettely. 
 
Turun hovioikeuden mielestä ehdotus ei lisää tuomarinuran avautumista. Tuomarikoulutuslautakun-
nan päättämän koulutuksen on oltava riittävän pitkä ja sillä on oltava tietty vähimmäissisältö. Muussa 
tapauksessa lautakunta ei toimi tehtäviensä asianmukaisen hoitamisen edellyttämällä tavalla. Tuoma-
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rinuran avautumisen esteenä pidetty "koulutusputki" on työryhmänkin esittämässä mallissa edelleen 
olemassa.  
 
Vaasan hovioikeus  katsoo, että ehdotettu harjoittelijan palkkaus ei ole ainakaan yksityisen sektorin 
palkkoihin nähden kilpailukykyinen. Ei voida pitää todennäköisenä, että kokeneet ja työurallaan jo 
vakiintuneet lakimiehet olisivat kiinnostuneita sitoutumaan keskimäärin puolitoista vuotta kestävään 
harjoitteluun, joka tosiasiassa merkitsisi merkittävää taloudellista menetystä ja jonka tuottama hyöty 
tai kilpailuetu on heidän kannaltaan kyseenalainen.  
 
Hovioikeus katsoo, että on vaikea nähdä ehdotuksen avaavan tuomarinuraa. Järjestelmä loisi nykyi-
sen tuomioistuimen sisältä tapahtuvan ja avoimelta uralta tapahtuvan rekrytoimisen väliin kolmannen 
tien, jolle todennäköisesti hakeutuisi avoimen uran lakimiesten sijasta juuri auskultoineita lakimiehiä 
sekä nuoria esittelijöitä, jotka jo ovat hakeutuneet tai hakeutumassa tuomioistuinlaitokseen. Ehdotettu 
järjestelmä siten päinvastoin estäisi tuomarin uran avaamista tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella työs-
kenteleville ansioituneille ja päteville lakimiehille.  
 
Tuomarikoulutusmalli ei sisällä sellaisia elementtejä, joka sitouttaisi koulutuksen käyneen tuomiois-
tuinlaitokseen. Päinvastoin; kun ehdotettu harjoittelujärjestelmä on tarkoitus toteuttaa ilman menolisä-
yksiä, tuomioistuinlaitoksella olisi tarjottavissa entistä vähemmän edes jossain määrin houkuttelevia 
vakituisia esittelijän tehtäviä tuomarikoulutuksen suorittaneille kyvykkäille lakimiehille. 
 
Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että järjestelmä on tehty joustavaksi ja ehdotukseen voidaan siten 
katsoa tukevan tuomarinuran avaamista. Tosin voidaan nähdä jopa ristiriitaisia tavoitteita siinä, että 
tuomarin uran avaamista näin voimakkaasti painotetaan suhteessa houkuttelevaksi tarkoitettuun tuo-
marikoulutukseen. Viime kädessä esityksen tuomarin virkaan tekee tuomarinvalintalautakunta 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa, että koulutusaikaa on lyhennetty ja esteitä koulutukseen pää-
semiseksi on vähennetty. Työryhmän ehdotus on aiempiin verrattuna parempi, vaikka ehdotuksella 
lienee sinänsä vähäinen merkitys tuomarinuran avaamiseksi. Puolesta vuodesta vuoteen kestävä har-
joittelujakso antaisi vain yleiskuvan kyseisen viraston toiminnasta.  
 
Kouvolan hallinto-oikeus toteaa, että tavoitteena hallinto-oikeus ei vastusta pyrkimyksiä tuoma-
rinuran avaamiseen.  Halukkuutta voidaan lisätä kiinnittämällä erityistä huomiota tuomareiden ja esit-
telijöiden palkkaukseen, urakiertoon ja työolosuhteisiin. On oletettavaa, että tuomarikoulutukseen 
osallistuneella tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella ansioituneella lakimiehellä olisi paremmat mahdolli-
suudet saada tuomarin virka kuin vastaavan kokemuksen omaavalla henkilöllä, joka ei ole koulutuk-
seen osallistunut. Hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan tämä avaa tuomarinuraa riittävästi, joskin 
uran avoimuuden kannalta merkittävintä lienee se, että tuomarinnimitysperusteissa toisiinsa rinnaste-
taan aikaisempi toiminta tuomioistuimessa ja aikaisempi toiminta muussa tehtävässä perehtyneisyyden 
ja tarvittavien henkilökohtaisten ominaisuuksien osoittajana.  
 
Koulutusjärjestelmän luominen sinänsä ei ratkaise käytännössä esiintyvää ongelmalliseksi katsottua 
tilannetta, jossa tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella kokemuksena hankkineet kyvykkäät lakimiehet 
eivät juurikaan hae tuomarinvirkoja. 
 
Kuopion hallinto-oikeus toteaa, että oikeusturvatyö hallinto-oikeuksissa on jo sinänsä haasteellista 
ja houkutteleva. Tästä on edelleen pidettävä huolta. Palkkauskysymykset liittyvät eittämättä tähän 
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asiaan. Johtamisen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Ehdotus omalta osaltaan tulee tuomarin 
uraa, mutta ei yksin ratkaise asiaa.  
 
Oulun hallinto-oikeus katsoo, että ehdotuksessa on tehty aikaisempiin ehdotuksiin nähden muutok-
sia, joiden voidaan arvioida vaikuttavan tuomarinuran avautumista lisäävästi. Se, tukeeko ehdotettu 
järjestelmä tätä riittävästi, jää käytännössä nähtäväksi. 
 
Rovaniemen hallinto-oikeus katsoo, että esitys joka perustuu muun muassa joustavaan harjoitteluun 
ja perehdyttämiskoulutukseen, tukee riittävästi tuomarinuran avaamista. 
 
Turun hallinto-oikeuden mielestä ehdotus tukee riittävästi tuomarinuran avaamista. Nimitystilantees-
sa tulisi aina harkittavaksi harjoittelujärjestelmässä mukana olevan hakijan, tuomioistuimen esittelijänä 
toimivan tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta tulevan hakijan keskinäinen paremmuus mitään ryhmää 
ennalta erityisasemaan laittamatta. 
 
Vaasan hallinto-oikeus toteaa, että henkilökohtaisesti laadittava opintosuunnitelma sekä riittävä 
perehdyttämiskoulutus tukevat tavoitetta tuomareiden nimittämiseen tuomioistuinlaitoksen ulkopuolel-
ta. Tuomarikoulutuksen ei kuitenkaan tulisi muodostaa tuomariksi nimittämisen lisäedellytyksiä, joka 
todellisuudessa estäisi ansioituneita henkilöitä hakeutumasta tuomarin tehtäviin. Tuomarikoulutukseen 
osallistuminen ja perehdyttämiskoulutus eivät takaa sitä, että koulutukseen osallistuneet hakeutuisivat 
tai jäisivät tuomarintehtäviin, jos palkkaus ei ole riittävän kilpailukykyinen. 
 
Tampereen käräjäoikeus katsoo, että tuomarin uran avaaminen on enemmän sidoksissa tuomarei-
den nimityskäytäntöön kuin tuomarikoulutuksen järjestämiseen. Ehdotus ottaa riittävästi huomioon 
tavoitteen tuomarin uran avaamisesta. Ainakaan se ei toimi esteenä avoimelta uralta tuomioistuimiin 
siirtymiselle. Vaikka tavoitteena on tuomarin uran avaaminen, on syytä pitää mielessä, että kokemus 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta ei sinänsä tee henkilöstä lahjakkaampaa tai pätevämpää tuomaria 
kuin tuomioistuimessa työskennelleestä lakimiehestä. 
 
Käräjäoikeustuomari ry toteaa, että lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin mukaan koulutuksen tavoit-
teena  olisi tukea tuomareiden nimittämistä tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Tällainen lausuma ei 
ole omiaan edistämään jo virassa olevien tuomareiden motivoitumista ja pyrkimystä itsensä kehittämi-
seen, kun lähtökohtaisesti katsottaisiin tuomarin uralle pätevöidyttävän paremmin muuta työtä kuin 
tuomarin työtä tekemällä. Lausumaa ei voida pitää asianmukaisena. Paradoksaalisena on pidettävä 
sitä, että tuomariksi nimitetylle järjestetään riittävää tuomarin ammattiin perehdyttävää koulutusta, kun 
tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa nimitysperusteena on muun muassa, että nimitettävä on 
osoittanut että hänellä on viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtävä-
alaan. 
 
Suomen hovioikeustuomarit r.y. katsoo, että alhainen palkkaus on suurin este tuomarin uran avaa-
miselle. Se tulisi saada kuntoon, jos yksityiseltä sektorilta odotetaan saatavan parhaita lakimiehiä 
tuomarinvirkaan. Tuomarinuraa keinotekoisesti ja ilman palkkakorjausta avattaessa on pelkona, että 
yksityiseltä sektorilta pyrkii tuomioistuimiin sellainen aines, joka ei pärjää yksityisellä sektorilla. Har-
joitteluajaksi suunniteltu palkka ei houkuttele harjoitteluun hakeutumista eikä edistä tuomarinuran 
avaamista. Tuomarikoulutuksen läpikäynti ei takaa tuomarin virkaan nimittämistä. Epävarmuus vastai-
sesta nimityksestä luonnollisesti vähentää halukkuutta koulutukseen. Epävarmuustekijät esimerkiksi 



 12

määräaikaiset työt ovat muutoinkin huonon palkkauksen ohella esteinä alalle hakeutumiselle ja tuo-
marin uran avautumiselle.  
 
Hovioikeuden esittelijänä toimiminen on paras tapa pätevöityä  tuomarin ammattiin. Se kehittää kes-
keisimpiä tuomarin ammatissa vaadittavia ominaisuuksia. Lisäksi monet esittelijät ovat hankkineet 
muuta kokemusta asianajossa sekä toimimalla käräjätuomarin ja syyttäjän tehtävissä. Tältä osin liik-
kuvuus lakimiesammattien osalta lisääntyy ja esittelijöille kertyy kokemusta ei lakimiesammateista. 
Kun on jo olemassa riittävän hyvä koulutusjärjestelmä ja kun ei ole tietoa yleisestä halukkuudesta 
etsiytyä koulutusjärjestelmän piiriin, yhdistys katsoo, että ennen järjestelmän luomista tulisi suorittaa 
koulutusjärjestelmään halukkaiden kartoitus. 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry:n mielestä esitetyillä keinoilla ei voida turvata tavoiteltua tuomarinuran 
avaamista. Tuomarin ura avautuu automaattisesti, jos tuomarin virkojen määrää lisätään merkittävästi 
vähentämällä esittelijän virkoja.  
 
Suomen Asianajajaliitto toteaa, että vaikka mietinnössä on otettu huomioon aiempiin mietintöihin 
kohdistunutta kritiikkiä, se ei vieläkään takaa, että tuomarin ura olisi riittävän houkutteleva ja kilpailu-
kykyinen vaihtoehto muille lakimiestehtäville. Urakiertoon vaikuttavat muutkin kuin työryhmän vaiku-
tuspiirissä olevat asiat. Ulkopuoliset eivät hakeudu tuomarinuralle, koska tuomarivalintalautakunta ei 
tällä hetkellä katso tuomioistuintoimintaan läheisesti liittyvää työkokemusta muulla hallinnonalalla tai 
yksityisellä sektorilla samanarvoiseksi kuin työskentelyä tuomioistuimessa. Nimityskäytännön perus-
teiden täsmennettyä hakemusten määrä lisääntyisi. 
 
Tuomarinvirkojen hakeminen on asianajajalle vaikeaa. Se edellyttää usein yhtiöosuuden myymistä tai 
toiminnan lopettamista kokonaan. Todennäköinen hakijakunta olisivat toimistojen avustavat lakimie-
het, joille alan vaihtaminen on helpompaa. Tuomioistuinharjoittelua voitaisiin kehittää siten, että se 
korvaisi nyt ehdotetun erillisjärjestelmän.   
 
Suomen Lakimiesliitto ry kannattaa nykyistä avoimemman nimitysjärjestelmän luomista. Tämä ei 
kuitenkaan välttämättä edellytä muutoksia nykyiseen rekrytointijärjestelmään. Ongelmana on avoi-
melta uralta tuomariksi hakevien määrät. Kun hakijoita ei juurikaan ole, ja vähienkin hakijoiden laki-
mieskokemus on pääsääntöisesti vähäisempää kuin tuomioistuinlaitoksen piiristä tulevilla hakijoilla, 
tuomarivalintalautakunta ei ole voinut heitä juurikaan virkoihin esittää.  
 
Liitto korostaa, että tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta nimittäminen ei voi olla itseisarvo eikä pää-
määrä itsessään. Kyseessä on vain yksi keino parhaan lakimiesaineksen houkuttelemiseksi tuoma-
rinuralle. Ehdotuksesta saa vaikutelman, että keinosta on tullut päämäärä.  
 
Kestoltaan ja sisällöltään määrittelemätön harjoittelu ei ole omiaan houkuttelemaan harjoitteluun lah-
jakkaita ja monipuolista työkokemusta omaavia päteviä lakimiehiä. Tulevaisuuden näkymien epävar-
muus ja matala palkkataso johtaisivat siihen, että järjestelmän piiriin hakeutuisi ennen kaikkea nuoria 
ja työuransa alussa olevia juristeja, jolloin koulutuksen ja tuomarinvirkaan nimittämisen väliin saattaa 
jäädä jopa kymmenen vuotta. Tuomariuran houkuttelevuus ei parane lakimiesuran alkuvaiheen koulu-
tusjärjestelyillä.  
 
Tuomarinvalintalautakunta katsoo, että ehdotettu järjestelmä ei riittävästi tue tuomariuran avaa-
mista. Kouluttautumismahdollisuuksien tarjoaminen ei yksin riitä siihen, että kyvykkäät lakimiehet 
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tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta hakeutuisivat tuomarin uralle. Tuomarin uraa on kehitettävä kilpai-
lukykyisemmäksi. Huomiota on kiinnitettävä sen yhteiskunnalliseen arvostukseen, työn haasteellisuu-
teen, mahdollisuuksiin edetä uralla sekä taloudellisiin kysymyksiin. Muista lakimiesammateista tuoma-
rin uralle pyrkiville tulisi tarjota mahdollisuuksia käytännössä perehtyä tuomarintyöhön ja myös osoit-
taa kyvykkyytensä siinä. Tämä voisi tapahtua parhaiten toimimalla määräaikaisissa tuomarin tehtävis-
sä. Koulutukseen liittyen tulisi myös riittävästi huolehtia siitä, että koulutettavat voisivat myös koulu-
tuksen jälkeen työskennellä sellaisissa tehtävissä, että heidän ammatilliset valmiutensa toimia tuomari-
na kehittyvät ja että he säilyttävät muutonkin motivaationsa urakehitykseen.  
 
Valtakunnansyyttäjävirasto toteaa, että työryhmä on kohtuullisesti onnistunut vaativassa tavoittees-
saan lisätä edellytyksiä sille, että liikkuvuus eri lakimiesammattien ja tuomioistuinsektoreiden välillä 
lisääntyisi ja keskenään erilaisen kokemustaustan omaavat henkilöt hakeutuisivat tuomarinuralle. 
 
Turun yliopisto toteaa, että jos tuomarin uraa halutaan merkittävästi avata nykyiseen verrattuna, on 
ymmärrettävää, ettei ole tarkoituksenmukaista luoda kovinkaan laajamittaista, järjestelmällistä ja 
eriytettyä koulutusjärjestelmää. Toisaalta käsillä oleva ehdotus ei automaattisesti takaa sitä, että uran 
avautumistavoite myös tosiasiassa toteutuisi. Suljetun tuomarin uran syyt eivät toisin sanoen liity aina-
kaan yksinomaan koulutusjärjestelmään. Olisi aihetta perusteellisesti punnita, kuinka suuri painoarvo 
tuomarinuran avaamistavoitteelle tulisi ylipäänsä tässä yhteydessä antaa. ja miten tavoite tulisi suhteut-
taa esimerkiksi tuomarin ammattitaidolle asetettaviin laatuvaatimuksiin.  Kyseistä tavoitetta ei tulisi 
kritiikittä nostaa suunnittelun keskeisimmäksi tavoitteeksi. Tulisi pyrkiä varmistamaan, että koulutuk-
seen valittaisiin riittävästi myös sellaisia lakimiehiä, joilla on edeltävää työkokemusta muualtakin kuin 
tuomioistuimista. Jotta harjoitteluun saataisiin mukaan muitakin kuin aivan aloittelevia lakimiehiä tulisi 
tehtävän palkkaus voida jollakin tavalla suhteuttaa henkilön aiempiin ansioihin ja työkokemukseen.  
 
 
3.2. Esittelijöiden ja käräjäviskaalien asema 
 

Työryhmän ehdotuksen mukaan nykyisten esittelijöiden asemaan vaikuttaa se, että  
tuomareiden eläköityminen on nopeaa. Laskennallisesti kaikki nykyiset hovioikeuksien 
ja hallinto-oikeuksien esittelijät ja käräjäviskaalit saavat tuomarin viran viimeistään 
2013. 
 
Tuomarikoulutuksen alkaessa on todennäköistä, että koulutukseen hakeutuu jonkin ai-
kaa esittelijöinä toimineita, mutta vailla vakinaista virkaa olevia, jotka haluavat turvata 
kilpailukykynsä tulevissa tuomarinimityksissä. Kokeneilla esittelijöillä ja käräjäviskaa-
leilla olisi pitkän työkokemuksensa vuoksi hyvä mahdollisuus saada tuomarin virka, 
vaikka heillä ei olekaan tuomariharjoittelua.  

 
Työryhmän ehdotuksen mukaan hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa työskentelevil-
le tulisi järjestää mahdollisuuksia virkamiesvaihtoon tuomioistuinlinjojen välillä. Näin 
esittelijät voisivat laajentaa työkokemustaan ja parantaa mahdollisuuksiaan tulla nimite-
tyksi toisen tuomioistuinlinjan tuomariksi. Tuomarikoulutuksen alkuvaiheessa pääpaino 
olisi täydennyskoulutuksessa. Myös näin tuettaisiin esittelijöiden ammattitaidon kehit-
tymistä. 
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Työryhmä on todennut, että hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien henkilöstörakenteita 
tulisi kehittää nykyistä tuomaripainotteisempaan suuntaan.  

 
 
Yhteenveto lausunnonantajien käsityksistä 
 
Lausunnonantajista 24 otti kantaa esittelijöiden ja viskaalien asemaan. Näkemykset jakautuivat tasai-
sesti myönteisiin ja kielteisiin. Lausunnonantajista kuusi oli sitä mieltä, että ehdotuksessa turvataan 
riittävästi esittelijöiden asema (Rovaniemen hallinto-oikeus, Turun hallinto-oikeus, Tampereen kärä-
jäoikeus, Tuomarinvalintalautakunta, Valtakunnansyyttäjävirasto, Turun yliopisto). Samoin kuusi kat-
soi, että se ei turvaa riittävästi esittelijöiden asemaa (Helsingin hovioikeus, Itä-Suomen hovioikeus, 
Kouvolan hovioikeus, Turun hovioikeus, Suomen hovioikeustuomarit, ry, Hallinto-oikeustuomarit ry). 
Viiden lausunnon voidaan tulkita olevan  epäileviä (korkein oikeus, Rovaniemen hovioikeus, Vaasan 
hovioikeus, Helsingin Hallinto-oikeus, Suomen Lakimiesliitto ry) ja samoin viiden tietyin varauksin 
myönteisiä (korkein hallinto-oikeus, Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Kouvolan hallinto-oikeus, Kuopi-
on hallinto-oikeus ja Oulun hallinto-oikeus).  
 
Myönteisiä kannanottoja perusteltiin muun muassa sillä, että nykyiset esittelijät tulevat todennäköisesti 
sijoittumaan tuomareiksi tuomareiden eläköitymisen edetessä ja että esitetyllä järjestelyllä ei luoda 
estettä esittelijöiden nimittämiseksi tuomariksi. Myös täydennyskoulutuksen tarjoamisen katsottiin 
turvaavan heidän asemaansa. Osa toista mieltä olevista puolestaan katsoi, että eläköityminen ei riitä 
turvaamaan esittelijöiden asemaa ja että siirtymävaiheessa esittelijöiden asema tulee turvata selkeäm-
min. Useat esittivät, että esittelijöiden oikeus täydennyskoulutukseen tulee kirjata lakiin, pelkkä mai-
ninta perusteluissa ei riitä. 
 
Lisäksi 17 lausunnossa korostettiin täydennyskoulutuksen tai virkamiesvaihdon mahdollisuuksien jär-
jestämistä esittelijöille. Useissa lausunnoissa erityisesti määräaikaisten ja nuorten esittelijöiden aseman 
turvaamiseen nähtiin tarvetta.   
 
Lausunnonantajakohtaiset kannanotot 
 
Korkein oikeus toteaa, että nykyisten esittelijöiden asemaa pyritään turvaamaan siten, että uudella 
koulutusjärjestelmällä aletaan tuottaa tuomarikoulutettuja täysipainotteisesti vasta sitten, kun nykyiset 
esittelijät ovat saaneet tuomarinvirat. Täsmällisempi siirtymävaiheen järjestely olisi tarpeen. 
 
Korkein hallinto-oikeus katsoo, että ehdotuksessa mainittu täydennyskoulutus riittävän monipuoli-
sena on sinänsä keskeinen keino nykyisten tuomioistuinten palveluksessa jo olevien harjoittelun ulko-
puolelle jäävien esittelijöiden ammattitaidon kehittymisen tukemisessa ja heidän asemansa turvaami-
sessa. Urakehityksen turvaamiseksi tulee täydennyskoulutuksen rinnalla kehittää systemaattisesti esit-
telijöiden mahdollisuuksia virkamiesvaihtoon ja työharjoitteluun.  
 
Helsingin hovioikeus katsoo, että huomattavaa määrää virkoja ei voitaisi ehdotetulla tavalla lak-
kauttaa, koska harjoittelijoiden työpanos on vain osa vakinaisen työntekijän työpanoksesta.  Tärkeää 
on turvata kaikkien nykyisten viskaalien eteneminen urallaan. ja pysyminen tuomioistuimen palveluk-
sessa. Koulutusjärjestelmän luominen ei saa olla väline, jolla todellisuudessa pyritään esittelijän virko-
jen vähentämiseen. Myös Ruotsissa tehdyssä selvityksessä on päädytty kannattamaan vakinaisten 
esittelijöiden järjestelmää. Hovioikeus toteaa, että ehdotetun harjoittelun suorittaneet henkilöt voivat 
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olla hakemassa tuomarin virkoja jo tällä vuosikymmenellä eikä suoritetun harjoittelun painoarvoa ni-
mitystilanteessa voida lainkaan ennustaa.  
 
Kaikkien vakinaisten viskaalien virkojen haltijoiden asema on turvattava tämän lain säätämisen yh-
teydessä. Ehdotetulla menettelyllä sitä ei voida taata. Työryhmä ei ole kiinnittänyt huomiota määräai-
kaisten viskaalien mahdollisuuteen tulla nimitetyksi tuomarin virkoihin. Hovioikeus katsoo, että vis-
kaalin viran hoitaminen vähintään minimiharjoitteluajan tulee rinnastaa ehdotetun harjoittelun suoritta-
miseen, mikä tulee lailla taata. Se, että täydennyskoulutus koskee myös esittelijöitä, tulee näkyä lais-
sa. 
 
Itä-Suomen hovioikeuden näkemyksen mukaan ehdotuksessa esitetty arvio siitä, että kaikki hovioi-
keuden esittelijät saisivat laskennallisesti tuomarin viran viimeistään vuonna 2013 pitänee paikkansa.  
 
Itä-Suomen hovioikeuden esittelijöiden näkemyksen mukaan esittelijöiden asema ei ole turvattu esi-
tyksessä. Ehdotuksessa ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon määräaikaisten viskaalien asemaa, 
jos vastaisuudessa vapautuvia esittelijöiden paikkoja ei täytettäisi lainkaan tai jos niitä varataan tuo-
marikoulutuksen harjoittelijoille. Hovioikeuksissa nykyisin määräaikaisten viskaalien asema tulisi tur-
vata siten, että he joko saisivat viskaalin viran tai heille taattaisiin halutessaan mahdollisuus päästä 
tuomarikoulutukseen. Esittelijät pitävät tarkoituksenmukaisena, että esittelijöiden vuosien työkoke-
mus hyödynnetään tuomioistuinlaitoksen käyttöön sen sijaan, että nyt toimivien viskaalien luottamusta 
ja motivaatiota heikennetään horjutetaan tulevaisuuteen kohdistuvilla epävarmuustekijöillä. 
 
Kouvolan hovioikeuden mukaan virkojen vähentäminen merkitsisi selvää työvoiman vähentymistä 
hovioikeuksissa. Hovioikeus pitää välttämättömänä, että nykyisten määräaikaisten viskaalien asema 
turvataan säädöstasolla (tuomarikoulutuksesta annettavan lain siirtymäsäännöksillä). Tällä on huomat-
tava merkitys hovioikeuksien työilmapiiriin, suhtautumiseen kaikkeen kehittämistoimintaan ja koko 
tuomioistuinlaitoksen asemaan luotettavana työnantajana. Tuomarikoulutukseen valittavien määrä 
tulee mitoittaa tuomarien tarpeeseen siten, että otetaan huomioon hovioikeuksissa olevien viskaalien 
määrä. Esitys ei anna takeita siitä, että syntyisi sellainen siirtymäkausi, jonka aikana tuomareiksi nimi-
tettäisiin pääasiassa nykyisiä viskaaleja. Päinvastoin pelättävissä on, että uuden harjoittelujärjestelmän 
läpäisseet asetettaisiin etusijalle, jotta varta vasten annettu koulutus ei menisi hukkaan.  
 
Rovaniemen hovioikeus toteaa, että esittelijöiden kilpailukykyä tuomarivalinnoissa edesauttaa hei-
dän työkokemuksensa. Esityksessä korostetaan täydennyskoulutuksen merkitystä nykyisten esitteli-
jöiden aseman turvaamisessa. Täydennyskoulutuksen merkitys kuitenkin riippuu siitä millä voimava-
roilla täydennyskoulutusta annetaan. Harjoittelujärjestelmän toteuttaminen esitetyllä tavalla johtaa 
viskaalin virkojen lakkauttamisiin ja siihen, että pitkänkin työkokemuksen omaavien henkilöiden vaih-
toehdoiksi jäävät työskentely määräaikaisen esittelijän tehtävissä tai hakeutuminen tuomarikoulutuk-
seen. Määräaikaisten esittelijöiden aseman turvaamiseksi lakiehdotuksen 5 §:ään tulisi lisätä valinta-
perusteeksi työkokemus. Henkilöstörakenteen muuttamista koskevat ratkaisut olisi joka tapauksessa 
tehtävä yhtenä kokonaisuutena hovioikeuksien henkilöstörakennetta koskevan selvityksen valmistut-
tua. Tuomioistuinlinjojen välinen virkamiesvaihto on kannatettava. 
 
Turun hovioikeus katsoo, että työryhmän esitys ei turvaa hovioikeuksissa olevien vakinaisten vis-
kaalien eikä määräaikaisten esittelijöiden asemaa. Mietinnön mukaan siirtymävaiheessa koulutuksen 
painopiste olisi täydennyskoulutuksessa. Näin tuettaisiin nykyisten esittelijöiden sijoittumista tuomarin 
tehtäviin. Mietinnöstä ei hovioikeuden näkemyksen mukaan ilmene millään tavoin, miten tämä auttaa 
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esittelijöinä toimivien virassa pysymistä ja virkauralla etenemistä. Täydennyskoulutukseen osallistumi-
nen ei voi hovioikeuden näkemyksen mukaisesti olla virkaylennysperuste. 
 
Vaasan hovioikeuden näkemyksen mukaan arvioitu tuomareiden eläköityminen riittänee turvaamaan 
nykyisten kokeneiden esittelijöiden aseman edellyttäen, että arvio siitä, että noin kymmenen vuoden 
pituisen siirtymäajan aikana tuomareiksi nimitetään pääasiassa nykyisiä esittelijöitä. Hovioikeus kat-
soo, että ehdotuksessa ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota nuorten ja erityisesti määräaikaisten esit-
telijöiden asemaan. Jos harjoittelupaikat luotaisiin vähentämällä vakituisia virkoja, kaikkien määräai-
kaisten esittelijöiden virkoja ei voitaisi enää jatkaa ja vaarana olisi heidän jäämisensä väliinputoajiksi. 
Huomattava osa määräaikaisista esittelijöistä hakeutuisi pakosta vain virkasuhteensa jatkumisen 
vuoksi hakeutumaan tuomarikoulutukseen vaikka harjoittelulla ei olekaan heille heidän jo hankkiman-
sa kokemuksen vuoksi sellaista merkitystä kuin tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta tulevilla lakimiehil-
lä.    
 
Henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta on tärkeää, ettei tuomioistuimissa jo ole-
vien esittelijöiden määräyksiä jouduta päättämään vain siksi, että tilalle saataisiin tuomioistuimen ul-
kopuolelta harjoittelijoita, joita on tarkoitus perehdyttää samoihin esittelijän tehtäviin.  Hovioikeus 
korostaa, että harjoitteluyksiköissä ei saa vähentää virkoja, vaan nykyisten virkojen säilyminen on 
taattava ja koulutusvirat on perustettava muiden virkojen lisäksi. Esittelijöiden täydennyskoulutus on 
mainittava myös lakitekstissä. 
 
Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että mietinnön laskelmat näyttävät perustuvan lähtökohtaisesti 
siihen, että muun muassa käräjäoikeuksissa vapautuviin tuomarinvirkoihin nimitettäisiin hallinto-
oikeuksien esittelijöitä. Tällaista nimityspolitiikkaa ei kuitenkaan ole harjoitettu ja käytäntö tässä tus-
kin tulee muuttumaan. Esillä olevat hankkeet hallinto-oikeuksien virkarakenteen korjaamisesta tuo-
maripainotteisemmaksi helpottaisivat osaltaan jonkin verran muiden tarkoitusperien ohella uuden 
tuomarikoulutusjärjestelmän kokeneisiin ja päteviin esittelijöihin kohdistamia paineita. Myös hallinto-
oikeuksien nuorempien esittelijöiden kilpailukyky on turvattava.  
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää tärkeänä, että virkoihin nimitetään pätevimmät ja myös henki-
lökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivimmat henkilöt. Tuomioistuimissa ei voida arvioida pitkään työs-
kennelleiden esittelijöiden sijoittuvan tässä kilpailussa muita huonommin. Tulee pitää mielessä, ettei 
koulutusjärjestelmän tavoite hämärry ja virkoja aleta täyttää joillakin muilla kuin mainittuun tavoittee-
seen tähtäävillä perusteilla kuten esimerkiksi sillä perusteella, että tuomarin virkoihin on saatava tuo-
mareista nimenomaan avoimelta uralta. Tämäkin tavoite on hyvä, jos sen kautta on mahdollista saada 
virkoihin pätevämpiä henkilöitä kuin muuten. Koulutuspaikkojen määrä olisi alussa pidettävä pienenä, 
jotta varmistettaisiin että tuomarikoulutuksen suorittaneet kyvykkäät lakimiehet saisivat tuomarin viran 
kohtuullisessa ajassa koulutuksen suorittamisen jälkeen. Koulutukseen otettavien määrä tulisi harkita 
uudestaan ja ensin pienentää sitä esitetystä.  
 
Hallinto-oikeus suhtautuu myönteisesti täydennyskoulutuksen lisäämiseen. Koulutusta voitaisiin kui-
tenkin tehostaa kevyemmällä organisaatiolla ja käyttää säästyneet varat koulutuksen määrän ja tason 
nostamiseen entisestään. Hallinto- ja hovioikeuksien esittelijöiden hallitusti toteutettua virkamiesvaih-
toa on pidettävä kannatettavana. 
 
Kouvolan hallinto-oikeus toteaa, että tuomarinuran avoimuuden lisäämisen kääntöpuolena on ny-
kyisten esittelijöiden suhteellisen aseman heikkeneminen tuomarin viroista kilpailtaessa. Tämä on tie-
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tyin varauksin hyväksyttävissäkin oleva kehityssuunta, mutta toisaalta on huolehdittava siitä, ettei esit-
telijänä tai muutoin tuomioistuimissa toimimista alettaisi pitää tuomarin viran saamista tosiasiallisesti 
haittaavana tekijänä. Esittelijöille tulisi mahdollistaa kokemusten hankkiminen muista lakimiestehtävis-
tä täydennyskoulutuksen lisäksi esimerkiksi virkamiesvaihdoin ja virkavapausjärjestelyin. Koulutus-
järjestelmän käyttöönottoa voidaan käyttää hyödyksi pyrittäessä tuomaripainotteisempaan ratkaisu-
toimintaan tuomioistuimissa. Esittelijäjärjestelmästä ei kuitenkaan pidä luopua kokonaan. Siihen on 
syytä lisätä suunnitelmallista koulutuksellisuutta. Tuomarikoulutusta tulisi kehittää tähän suuntaan. 
 
Kuopion hallinto-oikeus toteaa, että virassa olevat hallinto-oikeussihteerit ovat jo sitoutuneet oike-
usturvatyöhön hallinto-oikeuksissa ja ovat antaneet merkittävän panoksensa työyhteisössä. Tuomari-
koulun perehdyttämiskoulutus olisi taattava nykyisille siihen halukkaille hallinto-oikeussihteereille. 
Mahdollisuutta olisi tarjottava myös määräaikaisille vastaavia tehtäviä hoitaville hallinto-
oikeussihteereille, joista monet ovat toimineen tehtävässä useita vuosia. Olisi ajateltavissa että asian-
omaisille esittelijöille niin haluttaessa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Tuomarikoulutus-
lautakunta voisi tämän vahvistaa. Koulutussuunnitelma sitouttaisi henkilökuntaa tuomioistuinlaitoksen 
palvelukseen.  
 
Oulun hallinto-oikeus katsoo, että tuomioistuimissa jo työskenteleville lakimiehille on turvattava 
mahdollisuus säilyttää kilpailukykynsä tuomarin virkoja täytettäessä järjestelmällä täydennyskoulutus-
ta siinä määrin, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus siihen osallistua. Sen tulee olla laajuudeltaan 
ja laadultaan sellaista, että tuomarin virkoja täytettäessä täydennyskoulutukseen osallistuneet koulu-
tuksensa puolesta olisivat vähintään samassa asemassa kuin varsinaiseen tuomarikoulutukseen osallis-
tuneet. Lakiehdotuksen perusteella täydennyskoulutus ei koskisi nykyisiä esittelijöitä ja käräjäviskaa-
leja vaan ainoastaan virassa jo olevia tuomareita. Perusteluissa sen sijaan todetaan, että koulutus on 
tarkoitettu myös tuomioistuinten muille lakimiehille. Selvyyden vuoksi olisi todettava myös lakitekstis-
sä, että tuomareille suunnattu täydennyskoulutus on tarkoitettu myös tuomioistuinten muille lakimiehil-
le.  
 
Rovaniemen hallinto-oikeus toteaa, että tuomarikoulutus on pyritty laatimaan esityksessä sellaisek-
si, ettei siitä tosiasiallisestikaan tulisi ainoaa tietä tuomarinuralle hakeutumisessa. Tämä sekä siirtymä-
vaiheen koulutuksen painottuminen täydennyskoulutukseen turvaavat kohtuullisen hyvin nykyisin tuo-
mioistuinten esittelijänä ja käräjäviskaaleina työskentelevien asemaan. Toisaalta tuomarikoulutus on 
tarkoitus aloittaa jo 2005, vaikka esityksessä arvioidaan tuomareiksi nimitettävän noin kymmenen 
vuoden siirtymäkauden aikana pääasiassa nykyisiä esittelijöitä  Tuomarikoulutuksen siirtäminen muu-
tamalla vuodella parantaisi sekä nykyisten esittelijöiden että tuomarikoulutuksen käyneiden mahdolli-
suuksia tulla nimitetyksi tuomarin virkaan. 
 
Turun hallinto-oikeus toteaa, että ehdotuksessa on otettu huomioon mahdollisuudet esittelijöiden ja 
käräjäviskaalien aseman turvaamiseen. Ehdotetulla järjestelmällä ei luoda estettä nykyisten esittelijöi-
den nimittämiselle tuomareiksi. Ehdotus lähtee siitä, että uuden järjestelmän mukaisesti kouluttautu-
neet tulisivat tosiasiassa nimitystilanteeseen noin 10 vuoden nimitystilanteen jälkeen. Hallinto-
oikeuksien eläköityminen ei vielä riitä avaamaan riittävästi tuomarin virkoja esittelijöille, vaan urakehi-
tyksen turvaamiseksi on välttämätöntä muuttaa esittelijän virkoja tuomarinviroiksi, 
 
Hallinto-oikeus kannattaa virkamiesvaihtoa tuomioistuinten ja tuomioistuinlinjojen välillä. Sitä varten 
tulisi luoda selkeä oikeusministeriön tukema järjestelmä. 
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Vaasan hallinto-oikeus katsoo, että hallinto-oikeuden esittelijä saa tehtävissään sellaista kokemusta, 
joka antaa hyvät valmiudet tuomarin tehtävien hoitamiseen. Sen vuoksi on tärkeää, ettei koulutusjär-
jestelmä johda hallinto-oikeuden esittelijöiden syrjintään nimitystilanteissa. Mietinnön mukaisen ta-
voitteen toteutuminen, että tulevaisuudessa tuomareista merkittävä osa nimitettäisiin tuomioistuinlai-
toksen ulkopuolelta, heikentäisi hallinto-oikeuden esittelijöiden asemaa. Esittelijöille on turvattava 
riittävä mahdollisuus täydennyskoulutukseen sekä kehitettävä ehdotettua mahdollisuutta virkamies-
vaihtoon. Unohtaa ei saa sellaisia esittelijöitä, jotka tällä hetkellä määräaikaisesti hoitavat sellaisia 
virkoja, jotka tullaan ottamaan tuomarikoulutuksen harjoittelijaviroiksi. Tämän voisi erityisesti ottaa 
huomioon esimerkiksi harjoittelijoiden valinnassa tuomarikoulutukseen. 
 
Tampereen käräjäoikeus toteaa, että ehdotuksessa on ollut tavoitteena huolehtia siitä, että tällä het-
kellä tuomioistuimissa työskentelevät tuomarin virkaan pätevät ja soveltuvat esittelijät ja käräjävis-
kaalit saisivat tuomarin viran seuraavien kymmenen vuoden kuluessa. Tämä tavoite turvaa hyvin esit-
telijöiden ja käräjäviskaalien aseman. Tavoite tulee ottaa huomioon myös harjoittelijoita valittaessa. 
Vaikka tuomariharjoitteluun ei sisälly teoriaopintoja, täytyy harjoittelijoiden luonnollisesti saada muu-
takin koulutusta kuin pelkkää käytännön työkokemusta harjoittelun aikana. He osallistuvat siten nor-
maaliin tuomareiden täydennyskoulutukseen. On tärkeää että täydennyskoulutuksen resurssien lisää-
minen koituu muidenkin kuin jo virassa toimivien tuomareiden hyväksi. Tämä voitaisiin varmistaa si-
ten, että kursseille olisi kiintiöt muille tuomioistuinlakimiehille ja mahdollisesti erikseen harjoittelijoille.  
 
Suomen hovioikeustuomarit ry:n mielestä esitys ei turvaa nykyisten virassa toimivien viskaalien ja 
määräaikaisten esittelijöiden asemaa riittävästi.  Esityksen mukaan täydennyskoulutuksella turvattai-
siin nykyisten esittelijöiden asema. Odotettavissa on, että tuomarikoulutus tulee nielemään suuren 
osan koulutusmäärärahoista. Tuomioistuimista vähennettäisiin vuonna 2005 20 virkaa, vuonna 2006 
25 virkaa ja vuonna 2007 5 virkaa. Mietinnössä ei esitetä miten vähennykset toteutetaan. Oletettavaa 
on, että vähennykset koskevat hovioikeuksia. Tämä ei mitenkään turvaa nykyisten määräaikaisten 
esittelijöiden asemaan. Ehdotuksessa tulisi nimenomaisesti mainita aseman turvaaminen ja toteutta-
mistavat sekä joka tapauksessa koulutuksellisessa arvioinnissa rinnastaa viskaalin viran hoito ehdote-
tun harjoittelun suorittamiseen. 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry katsoo, että vaikka koulutettaville nimettäisiin työntekopaikassa henki-
lökohtainen ohjaaja, kysymys olisi kuitenkin pääasiassa työnteosta eikä siten ainakaan hallinto-
oikeusosuuden osalta juurikaan eroaisi aloittelevana esittelijänä toimimisesta. Tästä huolimatta koulu-
tettaville ei esitetä osallistumista minkäänlaiseen kurssitarjontaan koulutuksen aikana.  
 
Esityksen mukaan siirtymävaiheen henkilöstön asema voitaisiin turvata siten, että uuden harjoittelun 
suorittaneita henkilöitä alettaisiin nimittää tuomareiksi  vasta ensi vuosikymmenellä. Esityksessä ei 
oteta huomioon, että hallinto-oikeuden esittelijän nimittäminen edes määräaikaiseksi käräjätuomariksi 
on ollut erittäin harvinaista. Hallinto-oikeustuomarit eläköityvät mainittavassa määrin vasta 2007 al-
kaen. Hallinto-oikeustuomareista jää nykyistä esittelijämäärää laskennallisesti vastaava määrä tuoma-
reita eläkkeelle vasta 2019 loppuun mennessä. Hallinto-oikeuksien nykyisten esittelijöiden asema ei 
olisi turvattu sillä, että koulutettuja alettaisiin nimittää hallinto-oikeustuomareiksi arviolta noin vuodesta 
2010 lähtien. 
 
Oleellisen tärkeää on, että esittelijöiden virkojen muuttamista tuomarin viroiksi jatketaan ja että aina-
kin välivaiheessa myös hallinto-oikeuksiin perustetaan hovioikeuden ja vakuutusoikeuden asessoreja 
vastaavia vähintään T 10 palkkaluokan virkoja. Esittelijöiden siirtymistä tuomareiksi muihin tuomiois-
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tuimiin tulee helpottaa räätälöimällä jokaiselle halukkaalle oma tuomarikoulutettavien harjoittelujakso-
ja vastaava mahdollisuus työskennellä muissa tuomioistuimissa ja muussa oikeudenhoidossa. Esityk-
sen mukaisella hovi- ja hallinto-oikeuksien esittelijöiden virkavaihdolla tätä ei pystyttäne hoitamaan, 
koska hovioikeudet eivät ole osoittaneet kiinnostusta virkavaihtoja kohtaan. 
 
Suomen Asianajajaliitto toteaa, että työryhmälle asetettua tehtävää varmistaa myös käytännössä, 
että tuomariura on avoin, ei saisi kytkeä siihen, että pätevät ja pitkään alalla työskennelleet esittelijät 
ja käräjäviskaalit saavat tuomarin viran. Voidaan sanoa, että siirtymäajaksi kaavailtu 10-15 vuotta 
tarkoittaisi käytännössä sitä, että tuomariala pysyy yhtä suljettuna kuin aiemmin. Nykyisten esittelijöi-
den ja käräjäviskaalien mahdollisuutta hankkia työkokemusta tuomioistuimien ulkopuolelta tulisi edis-
tää esimerkiksi virkavapauksia myöntämällä tai vastaavin keinoin. 
 
Suomen Lakimiesliitto ry katsoo, että ehdotuksen toteutuminen johtaisi siihen, että nykyisiä vakitui-
sia esittelijän ja käräjäviskaalien virkoja muutettaisiin määräaikaisiksi harjoittelijanviroiksi. Liitto pitää 
kehitystä huonona. Lähtökohtaisesti määräaikaiset virat eivät kuulu tuomitsemistyön piiriin eikä niiden 
määrää tule lisätä. Vakinaisen esittelijän viran parempi palvelussuhdeturva houkuttelisi tuomarinuralle 
varmasti myös työelämässä jo olevia henkilöitä paremmin kuin määräaikainen harjoittelu ja nimittämi-
nen tuomarin virkaan mahdollisesti vasta kymmenen vuoden kuluttua. Mikään ei estäisi laajankaan 
täydennyskoulutuksen yhdistämistä nykyisiin vakituisiin virkoihin. Nimitettäessä esittelijä virkaan vir-
kamiehille voitaisiin tehdä vastaavanlainen henkilökohtainen opintosuunnitelma kuin nyt ehdotetussa 
tuomarikoulutuksessa oleville tehtäisiin. 
 
Hakuprosessia esittelijän ja käräjäviskaalin virkoihin voitaisiin myös kehittää ja muuttaa keskitetym-
mäksi. Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan pidempi palvelusaika esittelijänä mahdollistaa mm tieto-
jen syventämisen ja erikoistumisen. Lisäksi se luo jatkuvuutta ja pysyvyyttä valmisteluun. Liitto kan-
nattaa ehdotusta esittelijöiden virkamiesvaihdosta, joka tulisi toteuttaa heti. Myös tuomarit tulisi saada 
virkamiesvaihdon piiriin. 
 
Tuomarinvalintalautakunta katsoo, että esitys turvaa riittävällä tavalla nykyisten esittelijöiden ase-
man. Tuomarin virkaan on nimitettävä hakijoista ansioitunein ja pätevin riippumatta siitä, onko kysy-
myksessä esittelijätaustainen vai avoimelta uralta tuleva.  
 
Valtakunnansyyttäjävirasto toteaa, että esittelijöiden ja käräjäviskaalien asema vaikuttaa riittävän 
turvatulta.  
 
Turun yliopisto puoltaa sitä, että itsenäisten esittelijöiden järjestelmästä luovutaan ja siirrytään tuo-
marivetoisempaan prosessiin muun muassa hovioikeuksissa ja ylimmissä oikeusasteissa. Muutos 
edellyttää tuomareita avustavien lakimiesten toimien perustamista. Tällaisista avustavien lakimiesten 
toimista voisi muodostua tärkeä osa sitä koulutuksellista väylää, jossa nuoremmat lakimiehet saavat 
harjaannusta tuomarin tehtäviin. Luultavaa on, että nykyisten esittelijöiden aseman turvaaminen ei 
edellytä erillisiä toimia, vaan nykyiset esittelijät tulevat nimitetyiksi tuomarin virkoihin tuomareiden 
eläköitymisen edetessä. Esittelijöiden asemaa voitaisiin turvata räätälöimällä heille monipuolinen har-
joitteluohjelma ammatillisen osaamisen laajentamiseksi muillekin oikeudenhoidon osa-alueille.  
3.3. Tuomarikoulutuslautakunnan asettaminen ja kokoonpano 
 

Työryhmän ehdotuksen mukaan tuomarikoulutuslautakuntaan kuuluisi puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajä-



 20

sen. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä olisi vakinaisessa virassa olevia 
tuomareita. Muista jäsenistä yksi olisi syyttäjien ja yksi asianajajien edustaja, yksi oi-
keustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen ja yksi oikeusministeriön edusta-
ja. 

 
Tuomarikoulutuslautakunnan asettaisi valtioneuvosto. Puheenjohtajan varapuheenjoh-
tajan ja muut tuomarijäsenet nimeäisi tuomarinvalintalautakunta. Syyttäjien edustajan 
valtakunnansyyttäjän virasto, Asianajajien edustajan Suomen Asianajajaliitto, oikeus-
tieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavan jäsenen ja oikeusministeriön edustajan ni-
meäisi oikeusministeriö. Jäsenten toimikausi olisi viisi vuotta.  

 
Yhteenveto lausunnonantajien näkemyksistä  
 
Lausunnonantajista 11 on todennut, että niillä ei ole huomauttamista ehdotettuun lautakunnan ko-
koonpanoon tai asettamiseen. Yksi katsoo, että lautakunnalle perustamiselle ei ole tarvetta. Yhdek-
sän on sitä mieltä, että lautakunnan enemmistön tulisi olla tuomareita. Lisäksi viisi lausunnonantajaa 
katsoo, että oikeusministeriön ei tulisi nimetä yliopistojen ehdokkaita.  
 
Lausunnonantajakohtaiset kannanotot 
 
Korkein oikeus toteaa, että edelliseen ehdotukseen verrattuna parannusta merkitsee se, että tuoma-
rijäsenten tulee edustaa nyt tasapuolisesti eri tuomioistuimia eikä vain niitä, joissa harjoittelu suorite-
taan. Se, että lautakunnan tuomarijäsenet voidaan asettaa ainoastaan ilmoittautuneiden joukosta, ka-
ventaa edelleen tarpeettomasti ehdokkaiden joukkoa. 
 
Korkein oikeus katsoo, että lautakunnan puheenjohtajan tulisi olla korkeimman oikeuden nimeämä ja 
varapuheenjohtajan korkeimman hallinto-oikeuden nimeämä. Muut tuomarijäsenet voisivat löytyä 
sellaisten joukosta, jotka eivät ole ilmoittautuneet, mutta jotka ovat antaneet tehtävään suostumuk-
sensa ja ovat koulutustehtäviin perehtyneitä. Oikeusministeriön tulisi saada nimetä ainoastaan oma 
edustajansa ja tämän varajäsen. Oikeustieteellisten tiedekuntien tulisi yhdessä saada nimetä oma 
edustajansa.  
 
Korkein hallinto-oikeus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa ehdotukseen. 
 
Helsingin hovioikeus kannattaa joka tapauksessa lautakunnan perustamista suunnittelemaan ja to-
teuttamaan koko tuomarinuran kestävää monipuolista koulutusohjelmaa. Hovioikeus katsoo, että 
oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavan ehdokkaan nimeämisen tulee olla Helsingin, Turun 
ja Rovaniemen tiedekuntien yhteisenä tehtävänä. 
 
Hovioikeus pitää tärkeänä lautakunnan riippumattomuutta, mistä syystä siinä ei tule olla oikeusminis-
teriön edustajaa ja tuomareille tulisi olla enemmistö. Lautakunnan jäsenmäärän tulisi olla pariton. Eh-
dotuksen mukaan oikeusministeriöllä olisi mahdollisuus vaikuttaa kahden jäsenen kuudesta nimeämi-
seen, mitä ei voida pitää lautakunnan riippumattomuuden kannalta hyväksyttävänä. Hovioikeus myös 
katsoo, ettei oikeusministeriön tehtävänä voi olla koulutussuunnittelijoiden eli järjestelmien luojien 
valinta. Tämän vuoksi tuomarinvalintalautakunta valitsisi ensimmäisellä kerralla koulutuslautakunnan 
sihteerin, jonka esityksestä tuomarinvalintalautakunta valitsisi kyseiset työntekijät. Koulutuksen sisäl-
lön suunnittelun tulee olla yksin riippumattoman tuomarikoulutuksen tehtävä. Tämän vuoksi lakiin tulisi 
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kirjata siirtymäsäännös. Sihteerin tulisi olla oikeustieteen kandidaatti, jolla on hyvä tuomioistuintoimin-
nan tuntemus ja pitkäaikainen kokemus lainkäyttötehtävien hoitamisesta.  
 
Itä-Suomen hovioikeus kannattaa ehdotusta tuomarikoulutuslautakunnan asettamisesta ja kokoon-
panosta. 
 
Kouvolan hovioikeus toteaa, että koska tuomarikoulutukseen ei enää sisältyisi aikaisempien suunni-
telmien mukaista teoreettista opetusta, erillinen tuomarikoulutuslautakunta näyttää tarpeettomalta ja 
täydennyskoulutus voitaisiin hallinnoida toisella tavalla. Mietinnössä ei ole perusteltu, miksi valtioneu-
vosto asettaisi lautakunnan. Hovioikeus pitää parempana aiemmin esitettyä asettamistapaa. 
 
Tuomioistuinlaitoksen edustajien tulisi muodostaa tuomarikoulutuslautakunnassa selkeä enemmistö 
kansainvälisen käytännön mukaisesti, koska lautakunta on tuomarinvalintaan vaikuttava elin. Tämä 
toteutuisi, jos tuomarikoulutuslautakunnassa olisi sama tahot kuin tuomarivalintalautakunnassa tai jos 
tuomarijäsenten määrää lisättäisiin.  
 
Rovaniemen hovioikeus toteaa, että tuomarikoulutuksesta vastaavan tuomarikoulutuslautakunnan 
hallinnosta erillinen asema sekä harjoittelun ja täydennyskoulutuksen siirtäminen lautakunnan huoleh-
dittavaksi vahvistavat lainkäytön riippumattomuutta.  Nyt esitetyssä ehdotuksessa tuomarit eivät 
muodosta lautakunnan enemmistöä. Koska harjoittelijoiden valintaan liittyy saman tyyppistä arviointia 
kuin tuomarivalintalautakunnassakin, voidaan pitää perusteltuna, että enemmistö tuomarikoulutuslau-
takunnassa olisi tuomareita. 
  
Turun hovioikeus kannattaa lautakunnan perustamista ja sen asettamistapaa. Jäsenten enemmistön 
tulisi olla tuomareita.  
 
Vaasan hovioikeus toteaa, että se on aiemmin antamassaan lausunnossa edellyttänyt että tuomiois-
tuinlaitoksella tulee olla enemmistö lautakunnassa ja se on nimettävä samoin kuin tuomarivalintalauta-
kunta. Ehdotus vastaa pääpiirteissään hovioikeuden aiemmin esittämää. 
 
Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että koulutuslautakunnan enemmistön tulisi olla tuomareita. Ehdo-
tus mahdollisuudesta kuulla kasvatustieteen ja aikuiskoulutuksen asiantuntijoita lautakunnan kokouk-
sissa on tärkeä. Kuulemisen mahdollisuudesta tulisi säätää jopa laissa, jotta tällainen menettely olisi 
vahvemmalla pohjalla.  
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa, että valtioneuvosto voinee esityksen mukaisesti parhaiten 
asettaa tuomarikoulutuslautakunnan. Tuomioistuin linjojen tasapuolisesta edustuksesta tulisi huolehtia 
edustuksen mukaisesti.  
 
Kouvolan hallinto-oikeus toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa lautakunnan kokoonpanosta tai 
asettamistavasta. On perusteltua, että lautakunnan jäsenistä puolet edustaisi tuomareita eri tuomiois-
tuinlinjoista. 
 
Kuopion hallinto-oikeus huomauttaa siitä, miten varmistetaan tuomareiden edustus eri tuomioistui-
mista ja esittää myös harkittavaksi tulisiko ns siirtymäkauden kokoonpanoa tarkasteltava erillisenä 
kysymyksenä. 
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Oulun hallinto-oikeus ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa tuomarikoulutuslautakunnan asetta-
miseen.  
 
Rovaniemen hallinto-oikeus ilmoittaa, että sillä ei ole huomautettavaa. 
 
Turun hallinto-oikeus katsoo, että lautakunnan todellinen toimintamahdollisuus jää paljolti sen va-
raan, kuinka pätevä sihteeri lautakunnalle saadaan. 
 
Vaasan hallinto-oikeus ilmoittaa, että sillä ei ole huomauttamista asiassa. 
 
Helsingin käräjäoikeus toteaa, että on tärkeää varmistaa lautakunnan puolueettomuus, jos sellainen 
perustetaan. Kysymys ensivaiheen valinnasta tuomarin uralle tulee olla tuomioistuinten hallinnassa. 
Esitys lautakunnan kokoonpanoksi ja tehtäväksi on epäonnistunut. Lautakunta valitsisi harjoittelijat ja 
huolehtisi ohjaajien valinnasta ja kouluttamisesta ja ilmeisesti myös harjoittelijan tehtävistä. Oikeusmi-
nisteriö päättäisi harjoitteluun otettavien määrästä ja valitsisi ilmeisesti myös harjoittelupaikat. Onko 
tarkoitus, että oikeusministeriö ja tuomarikoulutuslautakunta pitemmällä tähtäimellä alkaisivat välilli-
sesti valita tuomareiksi rekrytoituvat? Miten tällainen järjestelmä suhtautuu tuomioistuinten ja tuoma-
reitten riippumattomuuteen. sekä tuomareiden nimittämisjärjestelmään? 
 
Tampereen käräjäoikeus toteaa, että kasvatustieteen ja aikuiskoulutuksen asiantuntemuksen mu-
kaan saaminen on tärkeää. Se voi tapahtua esityksen mukaisesti sihteerin pätevyysvaatimuksien aset-
tamisella ja kuulemalla asiantuntijoita. Tuomarikoulutuslautakunnan asema huomioon ottaen on perus-
teltua, että sen asettaa sama taho kuin tuomarivalintalautakunnankin eli valtioneuvosto.   
 
Käräjäoikeustuomari ry:n mielestä tuomarikoulutuslautakunnan enemmistön tulee muodostua tuo-
mareista. Yhdistyksen näkemyksen mukaan oikeusministeriön edustusta tuomarikoulutuslautakunnas-
sa ei voida pitää tuomioistuinlaitoksen riippumattoman aseman kannalta perusteltuna. Tuomarikoulu-
tuslautakunta on tarpeellinen koordinoimaan täydennyskoulutusta.  
 
Hovioikeustuomarit ry:n näkemyksen mukaan tuomarikoulutuslautakunnan jäsenten enemmistön on 
tultava kansainvälisen käytännön mukaan tuomioistuimista. Tällä tavalla taataan tuomarikunnan riip-
pumattomuus ja sen kontrolli koulutettavista. Oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavan eh-
dokkaan nimeäminen tulee tapahtua oikeustieteellisten tiedekuntien - ei oikeusministeriön- toimesta. 
Lautakunnan asettamiseen yhdistyksellä ei sinänsä ole huomautettavaa, mutta lautakunnan sihteerin 
tulee jo toimenkuvansa perusteella olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö. 
 
Suomen Asianajajaliitto pitää myönteisenä, että aikaisempaa ehdotusta on muutettu siten, että liiton 
edustajan toimikausi tuomarikoulutuslautakunnassa on saatettu vastaamaan tuomarijäsenten toimi-
kautta. Tuomarikoulutuslautakunnan kokoonpano on vastaava kuin tuomarivalintalautakunnan. Tuli-
siko avoimuuteen tähdättäessä lisätä muun hallinnon alan ja yksityisen sektorin edustusta? 
 
Suomen Lakimiesliitto ry katsoo, että tuomarikoulutuslautakunta voitaisiin perustaa suunnittelemaan 
ja toteuttamaan täydennyskoulutusta sekä kehittämään tuomioistuinharjoittelua, vaikka ehdotetun 
kaltaiseen tuomarikoulutusjärjestelmään ei päädyttäisikään. Oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta 
edustavan ehdokkaan nimeäminen ei kuulu oikeusministeriölle vaan oikeustieteelliselle tiedekunnalle. 
Tärkeää on, että tuomareilla on enemmistö. Koulutuslautakunnan sihteerin tulee olla tuomioistuinko-
kemusta omaava OTK-tutkinnon suorittanut henkilö. Ehdotuksesta saa vaikutelman, että lautakun-
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nalle annetaan tietyt tehtävät ja vastuuta niistä, mutta päätösvalta opiskelijamääristä, varoista ja sitä 
kautta myös koulutuksen sisällöstä jää oikeusministeriölle.  
 
Tuomarinvalintalautakunta toteaa, että on välttämätöntä, että tuomarit ovat enemmistönä tuomari-
koulutuslautakunnassa ja että jäsenistössä on edustettuna myös korkeimpien oikeuksien keskuudes-
taan nimeämät jäsenet. Tuomarikoulutuslautakunnan muilla tuomarijäsenillä tulisi olla myös kokemus-
ta tuomarien koulutustoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
 
Valtakunnansyyttäjäviraston mielestä tuomarikoulutuslautakunta on sinänsä kannatettava uudistus. 
Esityksen pohjalta jää jossain määrin epäselvä kuva siitä, mikä sen rooli koulutuksen sisällön linjaa-
misessa ja suunnittelussa tarkkaan ottaen olisi.  
 
Turun yliopisto puoltaa tuomarikoulutuslautakunnan perustamista. Olisi kuitenkin syytä harkita voisi-
vatko oikeustieteelliset tiedekunnat yhteisesti asettaa ehdokkaat lautakuntaan. Yhteistyö tiedekuntien 
välillä on niin hyvää, ettei tälle voine olla estettä. Muiden kuin tuomarijäsenten osalta ei olisi välttämä-
töntä tarpeen yksilöidä taustayhteisöjä niin tarkasti kuin esityksessä on ehdotettu. Yleisluontoisempi 
säännös siitä, että muiden kuin lautakunnan tuomarijäsenten tulisi edustaa mahdollisimman laaja-
alaisesti oikeuselämän eri osa-alueita, voisi turvata nyt ehdotettua paremmin lautakunnan toiminnan 
riippumattomuutta. 
 
3.4. Tuomarikoulutusrekisteri  
 

Työryhmä on ehdottanut, että tuomarikoulutuslautakunta pitäisi tuoma-
rikoulutusrekisteriä,  jonka avulla ylläpidettäisiin ja välitettäisiin  tietoja 
harjoittelijoiden opintosuunnitelmista ja harjoittelusta sekä arviointitietoja 
työsuorituksista harjoittelupaikoissa. Rekisterin avulla ylläpidettäisiin ja 
välitettäisiin tietoja myös tuomareiden täydennyskoulutukseen osallistu-
vien suorituksista. Rekisterin tarkoituksena olisi myös tuomarikoulutus-
järjestelmän seurannan ja kehittämisen edistäminen.    

 
Yhteenveto lausunnonantajien käsityksistä 
 
Lausunnonantajista 24 otti kantaa asiaan. Niistä 17 kannatti rekisteriä tai ei ainakaan nähnyt estettä 
rekisterin perustamiselle. Kaksi vastusti sen perustamista ja yksi ilmoitti, ettei pidä sitä tarpeellisena, 
mutta ei myöskään vastusta. Kaksi lausunnonantajaa katsoi sen olevan ylimitoitettu tarpeeseen näh-
den.  
 
Kuusi lausunnonantajaa korosti yhtenäisten arvosteluperusteiden luomisen tärkeyttä. Kymmenessä 
kannanotossa nostettiin esille erikseen täydennyskoulutusta koskevien tietojen tallettamisen rekiste-
riin. Osa katsoi, että jos ne merkitään rekisteriin ja niillä on painoarvoa tuomarinimityksissä, tulisi kai-
kille järjestää mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. Osa katsoi, että täydennyskoulutustie-
tojen merkitseminen on jo virassa olevien tuomareiden kannalta ongelmallista, koska täydennyskou-
lutuksen määritelmä ei ole selvä. Muutaman mielestä rekisteriin liittyy säilyttämisaikaan ja tietojen 
luovuttamiseen liittyviä ongelmia. 
 
 
Lausunnonantajakohtaiset kannanotot 
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Korkein oikeus katsoo, että ehdotuksessa on tietojen säilyttämistä ja jakamista koskevia ongelmia. 
 
Korkein hallinto-oikeus toteaa, että ehdotettu rekisteri on tarpeellinen. Rekisterin avulla tiedot suo-
ritetusta harjoittelusta ja täydennyskoulutuksesta tuomarin nimityksissä ovat keskitetysti saatavilla. 
Ehdotusta voidaan pitää tarpeellisena myös siitä syystä, että sen käyttötarkoituksena olisi myös seu-
rata ja kehittää tuomarikoulutusjärjestelmän toimivuutta.  
 
Helsingin hovioikeus katsoo, että rekisterin perustamista tulee uudelleen harkita ja kuulla laajemmin 
koko lainkäyttöhenkilökuntaa sitä koskevasta tärkeästä asiasta. Perustaminen aiheuttaisi tietosuoja-
ongelmia, joita ehdotuksessa ei ole riittävästi käsitelty. Jos rekisteri toteutettaisiin, siihen tulisi merkitä 
kaikki koulutustiedot siis myös ministeriön ja virastojen koko lainkäyttöhenkilöstölle järjestämä kou-
lutus. Jos rekisteriin merkittäisiin kaikki lainkäyttöhenkilöstölle annettu koulutus, tulee rekisteristä hel-
posti hallitsematon kokonaisuus, joka ei palvelisi ketään. Myös koulutustietojen tasapuolinen tallet-
taminen tulisi tuottamaan ongelmia. Ehdotetut perustelut ovat rekisterin osalta niukat ja puutteelliset, 
eikä rekisteriä voida tässä muodossa perustaa. 
 
Itä-Suomen hovioikeuden mielestä rekisteri on tarpeellinen. Täydennyskoulutusta koskevien tieto-
jen rekisteröinti ja niiden käyttäminen tuomariksi nimitettäessä ovat omiaan motivoimaan uralla eteen-
päin haluavia hakeutumaan täydennyskoulutukseen.  
 
Kouvolan hovioikeus kannattaa tuomarikoulutusrekisterin pitämistä. Yhtenäisten arviointiperustei-
den luominen on tärkeää, jotta arvosanat olisivat vertailukelpoisia harjoittelupaikasta riippumatta. 
Koska tiedot täydennyskoulutukseen osallistuneista ja heidän mahdollisesta arvioinnistaan talletettai-
siin rekisteriin, on tärkeää, että kaikki, jotka haluavat turvata kilpailukykynsä, myös pääsevät täyden-
nyskoulutukseen.  
 
Rovaniemen hovioikeus katsoo, että opintosuunnitelmien ja harjoittelun toteutumisen seuranta edel-
lyttää joka tapauksessa tiedonhallintaa. On kuitenkin huolehdittava siitä, että arvioinnit tehdään yh-
denmukaisin perustein ja ne ilmoitetaan rekisterinpitäjälle muodossa, joka myöhemmässä vaiheessa 
mahdollistaa harjoittelijoiden keskinäisen vertailun. Rekisteriin ehdotetaan tallennettavaksi tietoja täy-
dennyskoulutukseen osallistumisesta. Koska täydennyskoulutukseen osallistumisesta on tulossa mer-
kittävä tekijä ammatillisen kilpailukyvyn turvaamisen kannalta, on perusteltua, että täydennyskoulu-
tusta koskevat tiedot rekisteröidään ja niihin liitetään tiedot koulutettavien arvioinneista.  
 
Turun hovioikeus kannattaa rekisterin perustamisesta. On välttämätöntä, että jossakin on tiedot 
koulutettavista ja heidän edistymisestään koulutuksessa. Hovioikeus vastustaa jyrkästi sitä, että täy-
dennyskoulutuksella pitäisi olla merkitystä nimitystilanteissa. Pelkästään oikeusministeriön järjestä-
mään koulutukseen osallistuminen ei voi olla virka-ansio. Muutkin tasokkaat kurssit on otettava huo-
mioon. Ammattitaitoa voi kehittää myös muilla tavoin kuten oikeuskirjallisuutta seuraamalla. Hovioi-
keus ei kannata arviointitietojen rekisteriin tallettamista edellä mainituilla perusteilla. Lisävaikeutena 
on, että kurssiarvostelujen taso vaihtelee suuresti. 
 
Vaasan hovioikeus toteaa, että sillä ei ole lausuttavaa rekisteristä. Arviointiperusteiden on kuitenkin 
oltava yhtenäisiä ja työsuorituksista harjoittelupaikoissa tehtyjen arviointitietojen keskenään vertailu-
kelpoisia. 
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Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että rekisteri on sinänsä tarpeellinen, mutta arviointitietojen käyt-
tötilanteissa on pyrittävä tarkastelemaan näiden tietojen vertailukelpoisuutta ja yhteismitallisuutta. On 
ehdotettu, että tiedot säilytetään 40 vuotta. On kuitenkin arveluttavaa mahdollisesti vuosikymmenien 
kuluttua tukeutua nuorena henkilönä harjoittelusta saatuihin arvioihin nimitystilanteessa.  
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoo, että harjoittelijoista pidettävä rekisteri on ilmeisen tarpeelli-
nen. Muutoin on korostettava, että tarpeettomia rekistereitä ei ole syytä perustaa ottaen huomioon 
myös henkilötietojen suojaus. Hallinto-oikeus haluaa kiinnittää huomiota rekisterin ylläpidon tarpeelli-
suuteen ja sen laajuuteen. käytettävyyttä ja hyötyä punnittaessa on otettava huomioon myös salassa-
pitoon liittyvät ongelmat. Voidaan kysyä, onko rekisteri täydennyskoulutettavien osalta tarpeen, kos-
ka virkaa hakevat liittävät hakemukseensa kaiken sen selvityksen, johon haluavat vedota. Jos myö-
hemmin annetaan suurempaa merkitystä hankitulle lisäkoulutukselle, tulee varmasti myös ongelmia 
koulutustarjonnan riittävyydestä. Vaarana on, että kaikkeen koulutukseen hakeudutaan lisäpätevyy-
den saamiseksi. Koulutuksesta tulee itseisarvo, jos pelkällä läsnäololla on ratkaiseva vaikutus vir-
kanimityksissä. 
 
Kouvolan hallinto-oikeus ei pidä välttämättömänä tuomarikoulutusrekisterin perustamista. Tuoma-
rin virkoihin hakevia lienee jatkossakin yleensä korkeintaan muutamia kymmeniä henkilöitä virkaa 
kohti. Heidän ansiovertailunsa onnistuu varmasti perinteisesti todistuksin ja nimikirjanottein. Jos kou-
lutuksen järjestämistä varten rekisteri katsotaan tarpeelliseksi, ei hallinto-oikeudella ole syytä sitä 
vastustaakaan.  
 
Kuopion hallinto-oikeus ei näe estettä rekisterin ylläpitämiselle. Se voisi hyödyntää sekä koulutusta 
että tuomarinvalintaa. Sen oheen tai erikseen voitaisiin perustaa rekisteri virkamiesvaihtoon haluk-
kaista.  
 
Oulun hallinto-oikeudella ei ole huomautettavaa asiassa. 
 
Rovaniemen hallinto-oikeus katsoo, että tuomarikoulutusrekisteri on tarpeellinen. Se, että rekiste-
riin merkittäisiin tuomareiden osalta arviointitiedot täydennyskoulutuksesta suoriutumisesta, saattaa 
aiheuttaa ongelmia tuomarin riippumattomuuden kannalta.  
 
Turun hallinto-oikeus toteaa, että koulutusjärjestelmään valituista ja harjoittelun etenemisestä on 
joka tapauksessa koottava ja ylläpidettävä tietoja. Rekisterille ei liene estettä. Alkuvaiheessa suu-
rimmasta osasta hakijoita ei olisi rekisteritietoja  olemassa, mikä rajoittaa sen käyttökelpoisuutta. 
Nimitysharkinnassa siten rekisteritiedoille ei siten voida panna sen erityisempää painoa kuin muulla 
tavoin esitetyille tiedoille. 
  
Vaasan hallinto-oikeus katsoo, että rekisterin perustamista on pidettävä tarpeellisena siksi, että 
siihen tulisi yhtäläisesti merkittyä ja säilytettyä tiedot tuomarikoulutukseen ja täydennyskoulutukseen 
osallistumisesta ja arvioinnista. Arviointiperusteiden laatimisessa on huolehdittava siitä, että arviointi-
perusteet ovat selkeät, yhtenevät ja keskenään vertailukelpoiset. 
 
Helsingin käräjäoikeus toteaa, että henkilörekisteriin merkittäisiin ja ylläpidettäisiin esimerkiksi har-
joittelijoiden opintosuunnitelmat ja arvioinnit työsuorituksista harjoittelupaikoilla. Siihen merkittäisiin 
myös tuomareiden täydennyskoulutukseen osallistuvien suoritukset. On vaarana, että siitä käytännös-
sä muodostuisi tuomareiden valvontarekisteri. 
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Työryhmämietinnössä ei ilmene todellista syytä siihen, miksi yksityiskohtaisia henkilökohtaisia opinto- 
ja työsuorituksia koskevia arviointeja tulisi säilyttää rekisterissä 40 vuoden ajan. Mietinnössä ei esite-
tä mitään oikeussuojakeinoja perusteettomien arviointien ja niihin perustuvien rekisterimerkintöjen 
estämiseksi ja poistamiseksi. Tuomarikoulutusrekisteri ja sen sisältö on vähintään arveluttava. Kärä-
jäoikeuden mielestä olisi tutkittava, onko ehdotetun kaltainen rekisteri jopa virkamies- ja tietosuoja-
lainsäädännön vastainen. 
 
Tampereen käräjäoikeus toteaa, että rekisteri on toteuttamiskelpoinen ajatus. Rekisteri kertoisi 
henkilön kiinnostuksen suuntautumisesta ja koulutuksellisesta aktiivisuudesta edellyttäen, että koulu-
tusta on saatavilla siitä kiinnostuneille. Rekisterin avulla voitaisiin huolehtia siitä, että kaikki saavat 
tarvitsemaan koulutusta. Arvioinnin tietosisällön yhdenmukaistaminen voi johtaa myös arvioinnin sup-
peuteen ja mitäänsanomattomuuteen.  
 
Käräjäoikeustuomarit ry katsoo, että ehdotuksessa se, mitä täydennyskoulutuksella tarkoitetaan 
jää epämääräiseksi. Toisaalta täydennyskoulutuksesta rekisteriin merkityillä tiedoilla saattaisi olla hy-
vinkin ratkaiseva merkitys tuomarin virkaa täytettäessä. Yhdistyksen näkemyksen mukaan täyden-
nyskoulutusta koskevia säännöksiä jatkossa valmisteltaessa on huolehdittava siitä, että kaikille haluk-
kaille turvataan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua nimitystilanteessa ehkä hyvinkin ratkaisevaksi 
osoittautuvaan täydennyskoulutukseen. 
 
Hovioikeustuomarit ry:n mielestä on tärkeää, että tiedot koulutettavista on rekisteröity. Jo amma-
tissa toimivien tuomarien täydennyskoulutukseen osallistumisen kirjaaminen rekisteriin on erityisen 
ongelmallista, koska ammattitaidon ylläpitäminen voi tapahtua monella tavalla, täydennyskoulutuksen 
lisäksi se voi tapahtua oikeuskirjallisuutta ja lainvalmistelutöitä lukemalla ja muullakin tavalla seuraa-
malla keskustelua. Ammatissa toimivien tuomarien täydennyskoulutuksen arviointi rekisterin perus-
teella on käytännössä mahdotonta ja kuitenkin tulisi painottaa yhtenäisarviointiperusteiden luomista. 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry:n näkemyksen mukaan rekisterin perustaminen on sinänsä kannatettava 
ajatus. Tuomarikoulutusrekisteriin tallennetuille tiedoille koulutukseen osallistumisesta ei tulisi antaa 
merkitystä nimitystilanteissa, ellei kaikille halukkaille pystytä tarjoamaan mahdollisuutta osallistua 
koulutukseen.  Jos arkistolaitos katsoo, että kyseessä ei ole pysyvästi säilytettävä rekisteri, on tieto-
jen säilytysajan määrittämisessä noudatettava henkilötietolain 34 §:ää. Rekisteritietojen säilyttämiselle 
ehdotettua 40 vuoden aikaa ei tällöin voitane pitää rekisterin käyttötarkoitukseen nähden tarkoituk-
senmukaisena, vaan rekisteriin merkitty tulisi poistaa viimeistään sen vuoden päätyttyä, jonka aikana 
henkilö, jota koskevia tietoja rekisteriin on merkitty, on saavuttanut korkeimman mahdollisen tuoma-
reille säädetyn eroamisiän tai on valtion virassa olleessaan kuollut.  
 
Suomen Asianajajaliitto ilmoittaa, että se ei ota kantaa rekisterin tarpeellisuuteen nyt käytettävin 
olevin tiedoin. Jos rekisteriä tarvittaisiin tosiasiallisesti koulutuksen suunnitelmalliseen kehittämiseen, 
ehdotus on perusteltu. Vuonna 2005 henkilöitä olisi vain 20. Voidaan kysyä riittäisikö ainakin alku-
vaiheessa yksinkertaisempi ja kustannuksiltaan halvempi menettely. Jos rekisteri sisältäisi ainoastaan 
tavanomaista työtodistusta vastaavat  tiedot arvostelumerkinnöin, rekisteriin tulee suhtautua kriitti-
semmin. Rekisterissä säilyisi 40 vuotta yksittäisen esimiehen arviot harjoittelijasta. Tämä saattaisi vai-
keuttaa tarpeettomasti sinänsä pätevänkin henkilön virkauraa. Työnantaja ei työnlainsäädännön mu-
kaan saa sisällyttää työntekijän työtodistukseen nyt ehdotettua vastaavia tietoja ilman työntekijän 
lupaa suostumusta. 
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Valtakunnansyyttäjäviraston mielestä ehdotettu rekisteri vaikuttaa asianmukaiselta. 
 
Turun yliopisto katsoo, että rekisteri on jossain määrin ylimitoitettu sen tarkoitusperiin ja harjoittelu-
järjestelmän luonteeseen ja laajuuteen nähden. Ainakin osa rekisterin tavoitteista voitaisiin toteuttaa 
perinteisillä keinoilla kuten nimikirja ja työtodistuskäytännöillä. Tällainen menettely olisi paremmin 
sopusoinnussa mm järjestelmän avoimuuden ja koulutettavien oikeusturvan toteutumisen kanssa. 
 
 
4. MUUT LAKIEHDOTUKSEEN LIITTYVÄT KANNANOTOT 
 
Osa lausunnonantajista oli ottanut kantaa yksittäisiin lainkohtiin. Seuraavassa esitellään lainkohdittain 
ne asiat, joista lausunnonantajat olivat lausuneet. Kunkin kappaleen alussa on ensin ehdotettu lain-
kohta, jonka jälkeen esitellään lausunnonantajien näkemykset. 
 
 
4.1.Tehtävien jako  
 
 

3 §. Tuomarikoulutuksesta vastaa tuomarikoulutuslautakunta. Oikeusmi-
nisteriö avustaa lautakuntaa tuomarikoulutuksen valmistelussa ja kehittä-
misessä. 

 
Lausunnonantajien kannanotot 
 
Turun hovioikeus katsoo, että 3 §:ssä tulisi selvästi sanoa, että päätösvalta koulutusasioissa kuuluu 
tuomarikoulutuslautakunnalle.  
 
Käräjäoikeustuomari ry toteaa, että esityksen mukaan tuomarikoulutuslautakunta vastaisi koulutuk-
sesta ja oikeusministeriö avustaisi koulutuksen valmistelussa ja toteuttamisessa. Tämän kanssa ei sovi 
yhteen se, että oikeusministeriö päättäisi lautakunnan esityksestä harjoitteluun otettavien määrästä. 
Säännöksen tulisi olla toisin päin eli siten, että lautakunta päättäisi oikeusministeriön esittelystä.  
 
 
4.2. Valintaperusteet  
 

 
5 §. Valintaperusteina harjoitteluun otetaan huomioon hakijoiden oikeudel-
linen osaaminen ja lakimiehen taidot sekä soveltuvuus tuomarin ammat-
tiin. 

 
 
Lausunnonantajien kannanotot 
 
Rovaniemen hovioikeus toteaa, että lain 5 §:n perustelujen mukaan valintaperusteina harjoitteluun 
otettaisiin huomioon hakijoiden oikeudellinen osaaminen ja lakimiehen taidot sekä työkokemus.  Ho-
vioikeus pitää aiheellisena, että työkokemus sisällytetään 5 §:n lakitekstiin. Sillä on merkitystä erityi-
sesti siirtymävaiheen lakimiesten kannalta.  
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Kouvolan hallinto-oikeuden mielestä työkokemuksen huomioiminen valinnassa tulisi näkyä myös 
lakitekstissä, ei pelkästään perusteluissa.  
 
Käräjäoikeustuomari ry:n mielestä ehdotuksen 5 §:n lakitekstissä ja perusteluissa voi epäillä olevan 
ristiriita, koska laissa ei mainita valintaperusteena työkokemusta. Valintaperusteita voidaan pitää 
epämääräisinä ja se aiheuttaa merkittävän suuria vaatimuksia tuomarikoulutuslautakunnalle, kun ky-
symyksessä on ensivaiheen valinta tuomarin uralle. 
 
Suomen Lakimiesliitto ry toteaa, että lakiehdotuksen 5 §:n mukaan valintaperusteina harjoitteluun 
ovat oikeudellinen osaaminen, lakimiehen taidot sekä soveltuvuus ammattiin. Muutoksenhakua ajatel-
len valintaperusteet ovat väljät. Voidakseen perustella muutoksenhakunsa tulisi valittajan esimerkiksi 
soveltuvuutta arvioidessaan saada hyvinkin henkilökohtaisia tietoja muista hakijoista. Ehdotuksen 
mukaan ei ole pohdittu sitä, miten muutoksenhakuprosessin kautta hyväksyttyihin suhteudutaan. La-
kimiesliitto pitää tarpeellisena että muutoksenhaun soveltuvuudesta tehdään vielä jatkoselvitys. 
 
 
4.3. Tuomarikoulutuksen sisältö  
 
 

6 §. Harjoittelussa on puolesta vuodesta vuoteen kestäviä harjoittelujakso-
ja tuomioistuimissa tai muussa oikeudenhoidossa. 
7 §. Harjoittelun alussa jokaiselle harjoittelijalle laaditaan henkilökohtainen 
opetussuunnitelma, jonka tuomarikoulutuslautakunta vahvistaa. Opinto-
suunnitelmassa määritellään harjoittelun pituus koulutettavan aikaisemman 
työkokemuksen ja opintojen perusteella sekä harjoittelupaikat ja harjoitte-
lun ajankohdat. 
8 §. Harjoittelijana voi toimia käräjäoikeudessa, hovioikeudessa, hallinto-
oikeudessa, markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa, vakuutusoikeudes-
sa, kihlakunnan syyttäjän virastossa tai kihlakunnan ulosottovirastossa ja 
oikeusaputoimistossa lakimiehen tehtävissä. Harjoittelija voi työskennellä 
myös muussa viranomaisessa. Tehtävistä yksityisen työnantajan palveluk-
sessa päättävät tuomarikoulutuslautakunta ja työpaikan edustaja yhdessä.  
   Harjoittelijan toimivalta viranomaistehtävissä määräytyy kyseistä tehtä-
vää koskevien säännösten mukaisesti. 
  Kelpoisuusvaatimuksena harjoittelijan tehtäviin on oikeustieteen kandi-

daatin tutkinto. Nimityksen määräaikaiseen virkasuhteeseen harjoittelijalle 
soveltuviin virkatehtäviin antaa tuomarikoulutuslautakunnan esityksestä se 
viranomainen, jolle toimivalta siihen muutoinkin kuuluu. Sama viranomai-
nen myöntää virkavapauden harjoittelijalle. 

           Oikeusministeriö päättää harjoittelupaikoista.  
9 §. Harjoittelijalle järjestetään ohjaus jokaisessa harjoittelupaikassa. Hä-
nen suoriutumistaan arvioidaan koko harjoittelun ajan tuomarikoulutuslau-
takunnan määrittelemien arviointiperusteiden mukaisesti.  
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Lausunnonantajien kannanotot 
 
Korkein oikeus katsoo, että avoimelta uralta tuomarinuralle valitut tarvitsevat perehdyttämiskoulu-
tusta. Mietinnössä koulutuksen sisällöstä tai kestosta ei kerrota mitään, joten asia lienee kokonaan 
valmistelematta. 
 
Helsingin hovioikeus toteaa, että harjoittelun kestolla on oltava laissa määritelty enimmäisaika, joka 
voi hovioikeuden näkemyksen mukaan olla auskultoinnin lisäksi enintään puolitoista vuotta. Jos har-
joittelun enimmäiskestoa ei ole määritelty voi järjestelmä johtaa siihen, että oikeusministeriö käyttää 
sitä resurssitarpeiden tyydyttämiseen. Kestoltaan määrittelemätön harjoittelu ei palvele koulutettavien 
opetuksellisia tarpeita. 
 
Rovaniemen hovioikeus toteaa, että harjoittelu hovioikeudessa viskaalin tehtävissä ei näytä poik-
keavan viskaalin yleensä hoitamista työtehtävistä muuten kuin sen osalta, että harjoittelijalle nimetään 
ohjauksesta vastaava tuomari. Esityksessä on mainittu, että harjoittelun loppuvaiheessa harjoittelijan 
voidaan ajatella hoitavan tuomarin virkaa. Hovioikeus katsoo, että määräävänä perusteena sijaisuuk-
sia täytettäessä tulee olla henkilön pätevyys. Kysymykseen sisältyy myös käytännön ongelmia. 
 
Turun hovioikeus katsoo, että lakitekstissä tulisi säätää koulutuksen sisällöstä yksityiskohtaisemmin. 
Työryhmän mukaan oikeudenhoitoa ovat ulosotto, kotimaiset hallinnolliset tehtävät ja yksityisen 
työnantajan toiminta. Hovioikeuden näkemyksen mukaan nämä eivät ole oikeudenhoitoa eikä sano-
tuilla kolmella alalla voi harjaantua tuomarin ammattiin. 
 
Työryhmän lausumista voidaan päätellä, että harjoittelun kestoksi on kaavailtu puoltatoista vuotta.  
Tämä ajanjakso voi sinänsä olla sopivan mittainen. Laissa tulisi kuitenkin säätää, että vähintään vuosi 
harjoitteluajasta tulisi olla palvelua käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa. Hovioikeus pitää pahana 
puutteena sitä, että koulutukseen ei sisälly teoreettista koulutusta. 
 
Helsingin hallinto-oikeus toteaa, että esityksen mukaan harjoitteluun ei sisälly lainkaan teoriaope-
tusta.  
 
Helsingin käräjäoikeuden mukaan nykyisenkaltainen tuomioistuinharjoittelu ja sen kehittäminen on 
luonnollinen ja paras tie tuomarinuralle suuntautumiseen. Lakiehdotuksen 6-12 kuukauden harjoitte-
lujaksot ovat täysin riittämättömiä siihen, tuomarikoulutukseen osallistuvat kykenisivät niiden perus-
teella hallitsemaan asiakokonaisuuksia, joita koskevan aineellisen lainsäädännön edes tyydyttävä hal-
litseminen vaatii vuosien työn. Parempi ratkaisu olisi hovioikeuden asessorin ja hovioikeuden viskaalin 
virkojen sekä käräjäviskaalin ja notaarin virkojen kehittäminen todellisiksi, tuomarinvirkaan tähtää-
viksi alkuviroiksi ja vastaavien virkojen perustaminen hallinto-oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin. Sa-
malla voitaisiin lisätä sanottuihin tehtäviin kuuluvaa ratkaisuvaltaa. 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry toteaa, että lakiehdotuksen 7 §:n mukaan tuomarikoulutuslautakunta 
vahvistaa opintosuunnitelman, jossa määritellään muun muassa harjoittelupaikat ja 8 §:n 4 momentin 
mukaan oikeusministeriön päättää harjoittelupaikoista. Toimivallan jako harjoittelupaikoista päätettä-
essä jää epäselväksi.  
 
Käräjäoikeustuomarit ry:n mukaan esitetyn harjoittelun ja nykyisen uran alkuvaiheessa tapahtuvan 
viransijaisuuksien hoitamisella ei juurikaan voi nähdä sisällöllistä eroa. Esityksen mukaan oikeusminis-
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teriö päättäisi harjoittelupaikoista. Harjoittelupaikoista pitäisi päättää koulutuslautakunnan  mahdolli-
sesti ministeriön ehdotuksesta.  
 
Valtakunnansyyttäjävirasto toteaa, että harjoitteluun sisältyisi toimimista myös muissa oikeushallin-
non yksiköissä kuin tuomioistuimissa. Tätä kannatettavaa tavoitteen asettelua täydentäisi kattava ku-
vaus siitä, mistä kokonaisuuden tulisi muodostua. Nyt jää epäselväksi, onko tämä katsottu määritel-
lyksi esim tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnössä. Harjoitteluun ei ilmeisesti ole tarkoi-
tus liittää mitään räätälöityjä teoriajaksoja. Sellaisille voisi olla tarvetta. Harjoittelijoille tulisi ainakin 
järjestää mahdollisuus osallistua tuomareille järjestettävään täydennyskoulutukseen.  
 
Jatkosuunnittelussa olisi syytä lähteä siitä, että harjoittelu syyttäjälaitoksessa ei tapahtuisi apulaissyyt-
täjien harjoittelujärjestelmässä, jossa harjoittelevat lakimiesuransa alussa olevat lakimiehet. 
 
Suomen Lakimiesliitto ry toteaa, että ehdotuksen mukaan harjoittelun pituus voisi vaihdella eikä sen 
enimmäispituutta ole määritelty. Enimmäispituudesta tulisi säätää laissa. Lakiesitys on puitelaki, jossa 
ei anneta tuomarikoulutukselle minkäänlaista konkreettista sisältöä. Koulutuksen sisällön määräytymi-
nen on jätetty perustettavan tuomarikoulutuslautakunnan ratkaisujen varaan, joskin tosiasiallinen mää-
räysvalta monessa keskeisessä asiassa eikä yksin määrärahojen osalta on jäänyt oikeusministeriölle. 
 
Järjestelmään tulee luoda tapa, jolla opintosuunnitelman sisällöstä tai kestosta harjoittelijan ja koulu-
tuslautakunnan välille mahdollisesti syntyvä ristiriita voitaisiin saattaa ratkaistavaksi. Liitto pitää tär-
keänä että koulutettavalla olisi mahdollisuus perustellusta syystä tarvittaessa keskeyttää harjoittelu ja 
jatkaa sitä myöhemmin.  
 
Turun yliopisto esittää, että olisiko mahdollista kirjoittaa näkyviin suunniteltu koulutuksen enimmäis-
kestoaika. Muussa tapauksessa voi syntyä ongelmia, jos ehdotettu koulutusaika oleellisesti poikkeaa 
siitä mitä kolutukseen tullut henkilö on itse kuvitellut harjoitteluajaksi. Säätämällä enimmäisaika saa-
daan myös sellainen yksiselitteinen aika, johon opintosuunnitelmia voidaan verrata ja taata kaikkien 
koulutettavien tasapuolinen kohtelu. 
 
4.4. Täydennyskoulutus  
 
 10 § Tuomarikoulutuslautakunta vastaa siitä, että tuomareille järjestetään 

ammatillista pätevyyttä tukevaa täydennyskoulutusta. Lautakunta huo-
lehtii myös siitä, että tuomariksi nimitetylle, joka ei ole suorittanut tässä 
laissa tarkoitettua harjoittelua tai jolla ei ole aikaisempaa tuomioistuinko-
kemusta, järjestetään riittävää tuomarin ammattiin perehdyttävää koulu-
tusta.  

 
Lausunnonantajien kannanotot 
 
Helsingin hovioikeus toteaa, että ehdotuksen perustelujen mukaan täydennyskoulutus olisi tarkoitet-
tu myös esittelijöille. Tämä tulisi kirjata myös lakiin. Lakiehdotusta tulisi korjata näiltä olisin 2:n, 10:n 
ja 14 §:n osalta sekä asetuksen 3 §:n osalta. 
 
Ehdotuksessa ei ole lainkaan yksilöity perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta, vaikka koulutuksella 
on todettu lähitulevaisuudessa olevan merkitystä nimitystilanteessa.  Hovioikeus kannattaa jatkuvan 
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täydennyskoulutuksen järjestämistä. Sen tulee olla jatkuvaa ja pakollista kaikille tuomareille ja esitte-
lijöille.  Koulutus on otettava huomioon tavoitteita ja resursseja määriteltäessä niin, että henkilökun-
nalla on aidosti mahdollisuus osallistua koulutukseen.  
 
Kouvolan hovioikeus toteaa, että tuomarikoulutuksesta annettavaksi ehdotetun lain 10 §:n mukaan 
täydennyskoulutusta järjestettäisiin ainoastaan tuomareiksi nimitetyille. Perustelujen mukaan siihen 
voisi osallistua muitakin sidosryhmiä kuten asianajajia ja syyttäjiä. Hovioikeus kannattaa tätä ehdo-
tusta ja pitää tärkeänä, että myös hovioikeuksien esittelijöillä olisi yhtäläinen pääsy täydennyskoulu-
tukseen. Täydennyskoulutukseen osallistuminen voisi olla myös tie pätevöityä tuomarin virkaan.   
 
Helsingin hallinto-oikeus toteaa, että  esityksen mukaan koulutettavat voisivat harjoittelun loppu-
vaiheessa hoitaa tuomarin virkaa. On kuitenkin otettava huomioon, että hallinto-oikeudessa on lukui-
sia kokeneita esittelijöitä, jotka eivät vieläkään ole saaneet tuomarimääräystä. Kun vielä otetaan 
huomioon hallinto-oikeudessa käsiteltäviin asioihin liittyvien aineellisten kysymysten vaikeus, hallinto-
oikeus suhtautuu ehdotukseen kielteisesti. 
 
Lakiehdotuksen 10 §:n mukaan tuomarin ammattiin perehdyttävää koulutusta ei annettaisi harjoittelun 
suorittaneille eikä niille nimitetyille, joilla on jo tuomioistuinkokemusta. On kyseenalaista,  pätevöit-
tääkö järjestelmä paremmin ainakaan hallinto-oikeustuomareita ammattiin kuin esimerkiksi nykyinen 
hyvät valmiudet tuomarin tehtävään antava esittelijäjärjestelmä 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa, että mietinnössä esitetään mahdollisuutta järjestää hovioike-
uksiin ja hallinto-oikeuksiin muutamia määräaikaisia tuomarin tehtäviä, joissa voisi perehtyä tuomiois-
tuintyöhön. Hallintotuomioistuimissa on vaikea kuvitella löytyvän hallintotuomioistuinten ulkopuolelta 
kovinkaan paljoa sellaisia hakijoita, joilla olisi riittävä hallintolainkäyttölain prosessin ja käsiteltävien 
asioiden substanssin tuntemus. Tästä syystä hallinto-oikeus suhtautuu ehdotukseen varauksella. 
 
Kouvolan hallinto-oikeus katsoo, että esittelijöiden mahdollisuudesta osallistua täydennyskoulutuk-
seen tulisi mainita lakitekstissä.  
 
Oulun hallinto-oikeus toteaa, että selvyyden vuoksi olisi paikallaan todeta myös lakitekstissä, että 
tuomareille suunnattu täydennyskoulutus on tarkoitettu myös tuomioistuinten muille lakimiehille. Täy-
dennyskoulutusta tulisi olla tarjolla niin paljon, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua siihen.   
 
Vaasan hovioikeus katsoo, että esittelijöiden mahdollisuus täydennyskoulutukseen tulisi säätää lais-
sa. 10 §:n tulisi kuulua seuraavasti: Tuomarikoulutuslautakunta vastaa siitä, että tuomareille ja esitteli-
jöille järjestetään ammatillista pätevyyttä tukevaa täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutus olisi aina-
kin siirtymäajan erityisen sopiva määräaikaisille esittelijöille. Järkevintä olisi täsmäkouluttaa heitä li-
säämällä täydennyskoulutuksella heidän käytännön työssä jo hankkimiaan valmiuksia.  
 
Käräjäoikeustuomari ry toteaa, että ehdotuksessa se, mitä täydennyskoulutuksella tarkoitetaan, jää 
hyvin epämääräiseksi. Täydennyskoulutusta koskevia säännöksiä jatkossa valmisteltaessa on huoleh-
dittava siitä, että kaikille halukkaille turvataan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua nimitystilanteessa 
ehkä hyvinkin ratkaisevaksi osoittautuvaan täydennyskoulutukseen. 
 
Paradoksaalisena on pidettävä sitä, että tuomariksi nimitetylle järjestetään riittävää tuomarin ammat-
tiin perehdyttävää koulutusta, kun tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa nimitysperusteena on 
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muun muassa, että nimitettävä on osoittanut, että hänellä on viran menestyksellisen hoitamisen edellyt-
tämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry toteaa, että esityksen mukaan tuomarin uran avoimuutta tukisi, että ko-
keneet syyttäjät ja asianajajat voisivat perehtyä tuomioistuintyöhön. Tämä toteutettaisiin siten, että 
hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa  olisi muutamia määräaikaisia tuomarinvirkoja. Ei ole oikeu-
denmukaista, että vähemmän ansioituneemmille ja avoimelta uralta tuleville hakijoille luotaisiin hallin-
to-oikeuksiin kiintiövirkoja määräaikaisten tuomarintehtävien kokeilemiseen, kun hallinto-oikeuksien 
omille ansioituneemmilla, ammattitaitoisilla ja käsiteltävistä asioista pitkän työkokemuksen omaavilla 
esittelijöillä ei hallinto-oikeustuomareiden vääristyneen ikärakenteen vuoksi ole vastaavaa mahdolli-
suutta. Nykyisen ensimmäinen viransijaisuus saadaan tällä hetkellä yli 20 vuoden työkokemuksella. 
 
Mikäli perehdyttävästä koulutuksesta olisi tarkoitus tehdä tavanomaista orientoitumisjaksoa huomat-
tavasti pidempi ja perusteellisempi, on syytä kysyä, onko nimitetyllä henkilöllä ollut nimityshetkellä 
viran hoidon edellyttämä taito ja perehtyneisyys viran tehtävän alaan. 
 
Suomen Lakimiesliitto ry:n kannattaa ehdotusta täydennyskoulutuksen kehittämisestä laajemmaksi, 
jolloin tuomarin viroissa oleville voitaisiin tarjota suunnitelmallista ja heidän urakehitystään tukevaa 
koulutusta. Tämä edellyttää täydennyskoulutusresurssien kasvattamista. Perusteluissa on mainittu  
että täydennyskoulutus koskisi myös muita tuomioistuinlaitoksen lakimiehiä kuin tuomareita. Liiton 
mielestä tämä tulisi näkyä myös lakitekstissä.  
 
Turun yliopiston mielestä olisi syytä varmistaa, että tuomareilla on todellinen mahdollisuus osallistua 
täydennyskoulutukseen mietinnössä kuvatulla tavalla ja että tuomarikoulutettavat pääsevät riittävästi 
mukaan. 
 
4.5. Muita huomioita 
 
Turun yliopisto toteaa, että oikeustieteelliset tutkinnot muuttuvat vuonna 2005 Opiskelija otetaan 
tiedekuntaan opiskelemaan ensin alemman asteen tutkinnon, joka tämänhetkisen tiedon mukaan olisi 
oikeusnotaarin tutkinto ja sitten ylemmän eli oikeustieteen maisterin tutkinnon. Olisi hyvä jos uusi tut-
kintorakenne ja tulevat tuomarinvirkaan oikeuttavat pätevyysvaatimukset ratkaistaisiin riittävän ajois-
sa oikeusministeriössä. Yksi mahdollisuus olisi että jo mahdollisesti annettavassa laissa tuomarikoulu-
tuksesta kävisi ilmi, että tulevaisuudessa tuomarikoulutukseen voi päästä uuden tutkintorakenteen 
tultua voimaan vain mainitut kaksi oikeustieteellistä tutkintoa suorittaneet henkilöt. 
 
Turun hallinto-oikeuden mukaan auskultointia tulisi muuttaa siten, että se muodostuisi sekä käräjä-
oikeudessa että hallinto-oikeudessa tapahtuvista jaksoista. 
 
Suomen Lakimiesliitto ry toteaa, että tuomioistuinharjoittelu on tällä hetkellä toimiva rakenne kou-
luttamiselle. Ei ole perusteltua käyttää rajallisia resursseja uuden epävarman /kilpailevan koulutusmal-
lin luomiseen, kun auskultoinnin koulutuksellinen puoli on laiminlyöty. Liitto haluaa kiinnittää huomiota 
tuomioistuinharjoittelijoiden nimittämiseen, työnkuvaan ja oikeusturvan kehittämisen tarpeeseen.  
 
 
5. HARJOITTELIJOIDEN PALKKAUS  JA JÄRJESTELMÄN RAHOITUS 
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5.1. Harjoittelijoiden palkkaus 
 

Työryhmän ehdotuksen mukaan harjoittelijat olisivat harjoittelupaikoissa palkallisessa 
virkasuhteessa. Harjoitteluajan palkkaus olisi sovittava oikealle tasolle ja siten, että 
tehtävien vaativuus olisi palkkauksen keskeinen perusta. Palkkauksen tulisi mahdollis-
taa harjoittelu sellaisillekin henkilölle, joilla on jo työkokemusta olemassa. Harjoitteli-
joita olisi ensimmäisenä vuonna 20. Vuosittain harjoittelijoita olisi siten 20-30, kun ar-
vioidaan että harjoittelu kestäisi keskimäärin puolitoista vuotta. Palkkakustannukset on 
arvioitu T9 palkkaluokan mukaan. 

 
Lausunnonantajien kannanotot 
 
Lausunnonantajista 11 kiinnitti huomiota harjoittelijalle maksettavan korvauksen määrään. T 9 palk-
kaluokkaa ei pidetty tarpeeksi houkuttelevana. Toisaalta harjoittelijan palkka ei saisi olla suurempi 
kuin samaa työtä vakituisesti tekevillä. 
 
Helsingin hovioikeus toteaa, että kustannusarviossa ei ole huomioitu sitä, että viskaalien palkkoja 
on nostettava siten, etteivät puolella työpanoksella toimivat harjoittelijat saa samansuuruista palkkaa 
kuin jo vuosia viskaalin tehtävissä toimineet lakimiehet. Alimmaksi viskaalin palkaksi tulee tässä vai-
heessa vahvistaa T10 palkkaluokka. Harjoittelijoiden virkanimikkeenä tulisi olla apulaisviskaali.  
 
Rovaniemen hovioikeus toteaa, että harjoittelijoiden palkkausmenot on arvioitu T9 mukaisesti. On-
gelmana on, että hovioikeuksissa työskentelee kokeneitakin esittelijöitä alemmalla palkkaluokalla. 
Palkkauksen tulee olla harjoittelijan työn vaativuutta ja määrää vastaavassa suhteessa verrattuna mui-
hin oikeushallinnossa maksettaviin palkkoihin.  
 
Turun hovioikeus ei hyväksy sitä, että harjoittelija saa parempaa palkkaa kuin vuosikausia virassaan 
olleille T8 palkkausluokassa olleille viskaaleille. Harjoittelijoiden palkan on oltava pienempi kuin vis-
kaaleiden. Jos koulutettavien palkkaus toteutetaan ehdotetulla tavalla, on oletettavissa että koulutuk-
seen suhtaudutaan penseästi.  
 
Vaasan hovioikeus katsoo, että ehdotettu harjoittelijan palkkaus ei ole ainakaan yksityisen sektorin 
palkkoihin nähden kilpailukykyinen.  
 
Helsingin hallinto-oikeus toteaa, että harjoittelijoiden kanssa samalla tai alemmalla tasolla olevien 
esittelijöiden ei voida olettaa olevan motivoituneita heitä alempaa työpanosta tekevien ja lyhyen aikaa 
työskentelevien harjoittelijoiden ohjaukseen ja neuvontaan. Palkkauksen pitää olla suhteessa muihin 
oikeuslaitoksen virkojen palkkoihin ja erityisesi siis esittelijöiden palkkoihin nähden. 
 
Kouvolan hallinto-oikeus toteaa, että järjestelmän palkkauskustannukset on laskettu käyttäen har-
joittelijoiden palkkaluokkana T9:ää. Johdonmukaisuussyistä tämä edellyttäisi vakinaisten esittelijöiden 
palkkauksen nostamista vähintään samalle tasolle.  
 
Rovaniemen hallinto-oikeus toteaa, että harjoittelijoiden palkkakustannukset on esityksessä lasket-
tu T9 palkkausluokan mukaan. Ainakin tällä hetkellä osa hallinto-oikeussihteereistä työskentelee T8 
palkkausluokan viroissa, joten paremman palkan maksamiseen harjoittelijoille ei ole perusteita. 
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Tampereen käräjäoikeus katsoo, että jos ohjaajan tehtävästä ei makseta erillistä palkkiota, on 
epäiltävissä, että halukkaita tehtävään ei ole kovin paljon. Ottaen huomioon kyseisen tehtävän vas-
tuullisuus ja siihen liittyvä harjoittelijan arviointi, joka voi vaikuttaa olennaisesti harjoittelijan urakehi-
tykseen, tulisi erityistä huomiota kiinnittää siihen, että ohjaajan tehtäviin saataisiin siihen hyvin soveltu-
via henkilöitä. Pelkillä työjärjestelyillä tähän tavoitteeseen ei päästä vaan tehtävästä tulisi maksaa eril-
linen korvaus. 
 
Suomen Lakimiesliitto ry toteaa, että ei ole hyväksyttävää, että harjoittelijoita käytetään halpatyö-
voimana. Nyt ehdotettu korvaus ylittää niukasti Lakimiesliiton suosituksen. Toisaalta harjoittelijoiden 
palkkaus ei kuitenkaan voi olla korkeampi kuin vastaavaa tehtävää vakinaisessa virassa hoitavan 
palkkaus. 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry toteaa, että koulutettavien palkkakustannukset on arvioitu T9 palkka-
luokan mukaan. Hallinto-oikeussihteerien palkat ovat T8 - T9 -palkkaluokissa. Ei ole kohtuullista, 
että esittelijöiden edellytetään osallistuvan koulutettavien neuvomiseen ja opastamiseen samalla kun 
heille maksettaisiin vähemmän kuin koulutettaville. Tällä olisi työmotivaatiota heikentävä vaikutus, 
joka näkyisi välillisesti myös tuottavuudessa.  
 
Suomen hovioikeustuomarit r.y. katsoo, että harjoitteluajaksi suunniteltu palkka ei houkuttele har-
joitteluun hakeutumista eikä edistä tuomarinuran avaamista. Toisaalta viskaalin palkka tulee olla kai-
kissa tapauksissa suurempi kuin harjoittelijan palkka. Yhteenvetona päädytään siihen, että kaavailtua 
harjoittelijan palkkaa ja viskaalien palkkaa tulee korottaa. 
 
 
5.2. Järjestelmän rahoitus ja henkilöstövaikutukset 
 
   

Työryhmän ehdotuksen mukaan hanke toteutettaisiin ilman menolisäyk-
siä niin, että nykyisiä tuomioistuinlaitoksen voimavaroja otettaisiin tuo-
marikoulutuksen käyttöön. Esimerkiksi hovioikeuksissa harjoittelijat 
työskentelisivät esittelijän tehtävissä viskaalin nimikkeellä. Kaikkiaan 
sopeuttamistarve olisi T8 palkkausluokan mukaan laskettuna 50 virkaa. 
Vuosittaisin se ajoittuisi siten, että vuonna 2005 tuomarikoulutuksen 
käyttöön tarvittaisiin 20, vuonna 2005 25 ja vuonna 2007 lisäksi 5 vir-
kaa. Kun harjoittelijoita olisi vuosittain noin 25 (20-30), tuomioistuinlai-
toksen henkilöstön määrä vähenisi harjoittelun myötä myös 25 :llä. 

 
Lausunnonantajien kannonotot 
 
Kahdeksantoista lausunnonantajaa on erikseen lausunut tuomarikoulutusjärjestelmän rahoituksesta ja 
suhtautunut kriittisesti siihen, että rahoitus toteutettaisiin virkoja lakkauttamalla ja määräaikaisuuksia 
lisäämällä. 
 
Korkein hallinto-oikeus katsoo, että mietinnössä ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota siihen, miten 
virastojen voimavarojen säilyminen ennallaan turvataan, kun osa kokeneista esittelijöistä korvataan 
harjoittelijoilla ja lisäksi henkilöstön voimavaroja kuluu koulutettavien ohjaamiseen ja arviointiin.  
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Helsingin hovioikeus on sitä mieltä, että virkoja ei voida todellisuudessa lakkauttaa ehdotetulla ta-
valla, mistä syystä kustannukset tulevat olemaan huomattavasti suuremmat kuin mietinnössä on esitet-
ty. 
 
Kouvolan hovioikeus pitää esitettyä rahoitusmallia huolestuttavana. Määräaikaisten esittelijöiden 
asema tulisi entistä uhatummaksi, ennestään kova työpaine kasvaisi ja käsittelyajat pitenisivät.  Esi-
tyksessä ei ole lainkaan otettu kantaa siihen, mistä tuomioistuimista vähennykset otettaisiin ja mitä 
seurauksia tällä sekä mietinnössä mainitulla ohjaajien vapauttamisella muista työtehtävistä olisi tuo-
mioistuinten tuloksellisuudelle ja miten ne korvattaisiin. Rahoitusmalli merkitsisi tuomioistuinlaitoksen 
näkökulmasta sitä, että lakkautettaisiin 50 hyvin koulutustarkoitusta palvellutta virkaa ja perustettai-
siin niiden tilalle 25 uutta koulutusvirkaa ilman takeita niiden toimivuudesta. 
 
Rovaniemen hovioikeus toteaa, että vireillä on useita toisiinsa liittyviä selvitystöitä, joiden johtopää-
tökset on voitava arvioida yhtenä kokonaisuutena ennen kuin niiden pohjalta tehdään henkilöstöra-
kenteeseen vaikuttavia ratkaisuja. Ehdotettu tuomarikoulutus vaikuttaa hovioikeuksien henkilöstöra-
kenteeseen. Koulutuksen toteuttaminen olemassa olevilla voimavaroilla ja tästä seuraavat esittelijä 
virkojen täyttökiellot vahvistavat vallitsevaa tilannetta, jossa huomattava osa esittelijöistä työskentelee 
määräaikaisissa virkasuhteissa. 
 
Turun hovioikeus toteaa, että koulutusjärjestelmän kustannukset katettaisiin tuomioistuinlaitoksen 
nykyisiä virkoja vähentämällä. Hovioikeuden käsityksen mukaan kansalaisten oikeusturvaodotukset 
edellyttävät tuomioistuinlaitoksen ratkaisutehon säilyttämistä vähintäänkin  ennallaan ja mieluummin 
taloudellisten voimavarojen panostamista tuomarien lisävirkojen perustamiseen kuin uuden koulutus-
järjestelmän luomiseen.  
 
Hovioikeus ei hyväksy sitä, että tuomioistuimissa olisi määräaikaisia tuomarinvirkoja harjoittelijoita 
varten. Tuomareiden riippumattomuus ja määräaikaiset tuomarinvirat eivät sovi yhteen, ei edes silloin 
kun kysymys olisi määräaikaisista koulutusviroista. 
 
Harjoittelijoita ohjaaville tutoreille tulisi maksaa rahakorvaus eikä vähentää heidän työvelvollisuuttaan, 
mistä seuraisi välttämättä tulostavoitteiden alentaminen. Jos koulutusohjelma räätälöitäisiin kullekin 
koulutettavalle hänen harkintansa mukaisesti kuten työryhmä on esittänyt ilman minkäänlaisia sään-
nöksiä koulutuksen sisällöstä, hovioikeuksien virkarakenne muuttuisi jatkuvasti. Tämä vaikuttaisi ho-
vioikeuksien työtehoon ja vuosittaisiin tulostavoitteisiin.   
 
Vaasan hovioikeuden mielestä ehdotus vähentäisi tuomioistuinten henkilökuntaa kaikkiaan 40 hen-
gellä, kun otetaan huomioon, että virkoja lakkautettaisiin 50, tilalle perustettaisiin 25 koulutusvirkaa ja 
kun koulutettavien on aiemmin arvioitu vastaavan noin puolta vakinaisesti virkaa hoitavan työpanok-
sesta. Sitä että järjestelmä toteutettaisiin lakkauttamalla 50 tuomioistuinlaitoksessa olevaa virkaa, 
hovioikeus ei voi missään tapauksessa hyväksyä. 
 
Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että tuloksellisen ratkaisutoimintaan heikentävästi vaikuttava seik-
ka on ehdotettu tuomioistuinlaitoksen henkilöstövoimavarojen vähentäminen 25:llä. Tämä tarkoittaisi 
sitä, että vuositasolla ratkaistaisiin yli 3000 asiaa vähemmän kuin nykyisin, jos tuottavuus laskettaisiin 
Helsingin tuottavuuslukujen mukaan. Lisäksi harjoittelijoiden työpanos on pienempi kuin lakkautetta-
vien viranhaltijoiden työpanos. Ehdotettujen järjestelyjen kokonaisvaikutus tuomioistuinten ja erityi-
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sesti koulutusvirastojen tuottavuuteen olisi näkyvä. Hallinto-oikeus katsoo, että päinvastoin kuin on 
esitetty, tuomioistuinten virkoja tulisi lakkauttaa vähemmän kuin koulutusvirkoja perustetaan.  
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa, että se on huolissaan tuomarikoulutusjärjestelmän kustan-
nuksista. Vaikka koulutusaikaa  on lyhennetty, vaatii järjestelmä suuret resurssit. Tuomioistuinten 
henkilökunnan määrän vähentäminen suunnitellulla tavalla vaarantaa tuomioistuin toimintaedellytyksiä. 
Harjoittelijoiden työpanos ei riitä korvaamaan vähennettävien virkojen aiheuttamaa työpanoksen me-
netystä.  
 
Kouvolan hallinto-oikeus katsoo, että koulutusuudistuksen onnistumisen edellytyksenä on henkilös-
tön positiivinen suhtautuminen uudistuksiin. Tämän vuoksi tulisikin pitää huolta siitä, ettei uudistus ai-
heuttaisi kohtuuttomasti epävarmuutta virkojen lakkauttamisen tai vastaavien järjestelyjen uhan myö-
tä. Hallinto-oikeuksien virkoja ei tule koulutusohjelmaan vedoten vähentää. 
 
Rovaniemen hallinto-oikeus toteaa, että esityksen mukaan henkilöstön määrä vähenisi ja samalla 
harjoittelijoiden ohjaaminen vaatisi lisätyötä. Kun lisäksi otetaan huomioon vireillä oleva henkilöstö-
rakenteiden kehittämishanke joka sekin ilmeisesti vähentää tuomioistuinten henkilöstömäärää, uuden 
koulutusjärjestelmän luominen ilman taloudellisia lisäresursseja ei voi onnistua. 
 
Vaasan hallinto-oikeus toteaa, että tuomarikoulutusjärjestelmä aiotaan toteuttaa ilman menolisäyk-
siä niin, että nykyisiä tuomioistuinlaitoksen henkilöstövoimavaroja otettaisiin tuomarikoulutuskäyttöön. 
Tämä tapahtuisi osaksi vähentämällä tuomioistuinlaitoksen virkoja. Ehdotus on talousarvioista annet-
tujen säännösten kannalta kyseenalainen, koska siihen sisältyy toimintamäärärahojen käyttö meno-
momentille vieraaseen tarkoitukseen. Tuomarikoulutus-järjestelmän kokonaiskustannukset tulee ra-
hoittaa siihen erikseen myönnettävällä määrärahalla. Jo tällä hetkellä käytettävissä olevat resurssit 
ovat työmäärään nähden liian vähäiset. Henkilökunnan määrää tulee siksi lisätä koulutustehtävän hoi-
tamiseen tarvittavaa työmäärää vastaavasti. 
 
Helsingin käräjäoikeus toteaa, että hanke toteutettaisiin ilman menolisäyksiä niin, että nykyisiä tuo-
mioistuinlaitoksen henkilöstövoimavaroja otettaisiin tuomarikoulutuksen käyttöön. Tuntuu uskomat-
tomalta, että ehdotetun kaltainen koulutus toteutettaisiin tuomioistuinlaitoksen normaalitehtävien voi-
mavarojen kustannuksella. Helsingin käräjäoikeuden mielestä sen voimavarat on suunnattava kansa-
laisten oikeusturvan parantamiseen tilanteessa, jossa nykytoiminnan tehostamiskeinoin, ilman resurssi-
lisäyksiä, sitkeästi pyritään lisääntyvien laajojen ja vaikeiden asioiden ruuhkautumisen estämiseen, 
käsittelynopeuden parantamiseen sekä toiminnan laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseen. 
 
Mietinnössä on katsottu, että harjoittelijoita ohjaavat tuomarit kykenevät asianmukaisesti arvioimaan 
koulutettavia koko harjoittelun ajan määriteltyjen arviointiperusteiden mukaisesti ilman lisäkorvausta 
ja ilman että tästä aiheutuu mitään lisäkustannuksia. Ohjaajien koulutukseen ja ohjaustyöhön käytet-
tävät henkilötyövuodet olisivat poissa kunkin tuomioistuimen tälläkin hetkellä rajallisista resursseista. 
  
Tampereen käräjäoikeuden mielestä koulutusjärjestelmän käyttöönotto tulee suunnitella siten, että 
harjoittelupaikkojen voimavaroja ei tosiasiallisesti vähennetä. 
 
Käräjäoikeustuomari ry:n mukaan koulutuksen käyttöönotto supistaisi tuomioistuinlaitoksen voi-
mavaroja huomattavasti, mihin esityksessä on suhtauduttu hyvin kepeästi. 
 



 37

Hallinto-oikeustuomarit ry toteaa, että hallinnollisten kustannusten kattamiseen tulisi ehdotuksen mu-
kaan lakkauttaa 25  T8 -palkkaluokan virkaa ja koulutettavien virkojen perustamiseksi toiset 25 esit-
telijän virkaa. Tuomarikoulutuksen hallinnollisia kustannuksia ei voida kattaa pienentämällä nykyisiä 
voimavaroja. Virkojen vähentäminen vaarantaa yksilön oikeusturvaa. Käsittelyajat pitkittyisivät ny-
kyisestään. Tuomioistuinlaitoksen henkilöstövoimavarojen vähentäminen myöskään koulutettavien 
virkojen perustamista varten ei ole perusteltua siltä osin kun kuin koulutettavat tulisivat ehdotuksen 
mukaan toimimaan koulutuksen aikana  tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisissa tehtävissä. 
 
Hovioikeustuomarit ry:n mielestä hanketta ei voida toteuttaa ilman lisärahoitusta. Hovioikeuksien re-
surssit ovat nykyisinkin riittämättömät eikä työvoimaa ole vapautettavissa tuomioistuinlaitoksen käyt-
töön hovioikeuksien ratkaisutehon kärsimättä.  
 
Hallinto-oikeustuomarit ry katsoo, että jatkuvasta ohjauksesta huolimatta koulutettavien työpanos 
ei vastanne hallinto-oikeuksissa varsinaisen esittelijän työpanosta. Koulutettavien sijoittamisesta ai-
heutuisi ohjaajan ja aiemman esittelijän tuottavan työpanoksen muuttuminen vajaaksi. Tämä tulisi ot-
taa huomioon myönnettäessä henkilöresursseja niihin hallinto-oikeuksiin, joihin koulutettavia tulisi 
enemmän kuin yksi. 
 
Suomen Lakimiesliitto ry korostaa ohjaajan tehtävän vaativuutta ja vastuullisuutta sekä tehtävää 
hoitavien henkilöiden riittävää motivaatiota. Tuomariksi koulutettavan ohjaajana toimiminen pitää 
huomioida ohjaajan työvelvollisuudessa ja siitä tulee saada myös erillinen korvaus.  
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