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Oikeusministeriölle 
 

 
 
Oikeusministeriö asetti 6.3.2003 työryhmän valmistelemaan säännöksiä tuomareiden 
kielitaitoa koskeviksi kelpoisuusvaatimuksiksi. Työryhmän tuli laatia hallituksen 
esityksen muotoon laadittu ehdotus laiksi tuomareiden nimittämisestä  annetun lain 
muuttamiseksi siten, että ajanmukaiset tuomareiden kielitaitoa  koskevat 
kelpoisuusvaatimukset sisältyisivät tähän lakiin. Toimeksiannon mukaan työryhmän 
tuli määritellä ainakin tuomareilta edellytettävät suomen ja ruotsin kielen taitoa 
koskevat kelpoisuusvaatimukset.   
 
Työryhmän  puheenjohtajaksi kutsuttiin hallitusneuvos Heikki Liljeroos 
oikeusministeriöstä ja jäseniksi laamanni Nanny Granfelt Raaseporin 
käräjäoikeudesta,  hallinto-oikeuden ylituomari Pekka Kainlauri Vaasan hallinto-
oikeudesta, hovioikeuden presidentti Jussi Kivinen Kouvolan hovioikeudesta, 
käräjätuomari Kimmo Mikkola  Helsingin käräjäoikeudesta, hallinto-oikeustuomari 
Anneli Lönnberg Helsingin hallinto-oikeudesta, vanhempi hallitussihteeri  Salla Rinne 
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opetusministeriöstä sekä erityisasiantuntija Paulina Tallroth oikeusministeriöstä. 
Tallroth toimi samalla  myös työryhmän sihteerinä. 
 
Toimeksiannossa   työryhmän tehtävä oli rajattu vain tuomareiden  kielitaitoa 
koskevien kelpoisuusvaatimusten laatimiseen. Tuomioistuimissa on kuitenkin 
runsaasti muita lainkäyttötehtäviin osallistuvia henkilöstöryhmiä. Esimerkiksi 
hallintotuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa toimii määräajaksi nimitettäviä 
asiantuntijajäseniä. Ylimmissä tuomioistuimissa, hovioikeuksissa, 
erityistuomioistuimissa ja hallinto-oikeuksissa on esittelijöitä, jotka valmistelevat 
asioita ja laativat ratkaisuehdotuksia. Esittelijät saattavat myös toimia määräaikaisina 
tuomareina. Käräjäoikeuksissa tuomioistuinharjoittelua suorittavat notaarit toimivat 
käräjäoikeuksien istunnoissa puheenjohtajina samoin käräjäoikeuksien käräjäviskaalit. 
 
Työryhmä havaitsi, että edellä mainituille henkilöstöryhmille ei ole laissa säädettyjä 
kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Koska he osallistuvat päätöksentekoon ja 
asian ratkaisemiseen tulee heiltäkin työryhmän näkemyksen mukaan edellyttää 
sellaista kielitaitoa, jota asian ratkaiseminen edellyttää. Tämän vuoksi työryhmä on 
päätynyt esittämään tuomareiden kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten lisäksi 
myös  asianomaisten tuomioistuinten organisaatiolakien muuttamista täydentämällä 
niitä asiantuntijajäseniltä, esittelijöiltä, käräjäviskaaleilta ja notaareilta edellytettävillä 
kielitaitoa  koskevilla kelpoisuusvaatimuksilla. 
 
 
Työryhmä selvitti tuomioistuinten kielellisiä resursseja  suorittamalla kaikille 
kaksikielisille ja eräille yksikielisille tuomioistuimille suunnatun kyselyn. Selvityksen 
perusteella tuomioistuimissa on halukkuutta palvella asiakkaita sekä suomen että 
ruotsin kielellä. Käytännössä kyky toimia molemmilla kielillä on kuitenkin  
rajoittuneempi. Kyselyyn annetuissa vastauksissa korostettiin jatkuvan 
kielikoulutuksen tarvetta sekä halukkuutta osallistua koulutukseen. 
 
 
Työryhmän kuultavina ovat olleet Rovaniemen hovioikeuden presidentti Esko 
Oikarinen, Rovaniemen hallinto-oikeuden ylituomari Mauri Axelsson, Lapin 
käräjäoikeuden laamanni Lars Lindh, Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamanni  
Kenneth Nygård sekä Ahvenanmaan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari Pehr 
Karlström sekä Paraisten käräjäoikeuden laamanni Charles Lindroos.  
 
Työryhmä järjesti 28.8.2003 erillisen kuulemistilaisuuden, johon osallistuivat 
esittelijäneuvos Päivi Pietarinen  korkeimmasta hallinto-oikeudesta, 
työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaa, markkinaoikeustuomari Maarit 
Lindroos markkinaoikeudesta, pääsihteeri Erik Mickwitz sekä kielenhuoltosihteeri 
Kristina Beijar  suomenruotsalaisten kansankäräjien edustajina, vakuutusoikeuden 
laamanni Erkki Noronen sekä vakuutussihteeri Kaius Vuoristo vakuutusoikeudesta. 
Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustajaa kuultiin puhelimitse ja 
maakuntahallitukselle toimitettiin työryhmän laatimat lainsäädännön 
muutosehdotukset ja varattiin tilaisuus osallistua kuulemistilaisuuteen. 
 
Työryhmän toimeksiannon mukaan työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 30.6.2003 
mennessä. Työn osoittauduttua ennakoitua laaja-alaisemmaksi oikeusministeriö päätti  
myöntää työryhmälle jatkoaikaa 30.9.2003 saakka. 
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Saatuaan hallituksen esityksen muotoon laaditun mietintönsä valmiiksi työryhmä 
luovuttaa kunnioittavasti  yksimielisen mietintönsä oikeusministeriölle. 
 
 
 
 
Helsingissä, syyskuun 16 päivänä 2003. 
 
   
 
  Heikki Liljeroos 
 
 
 
Nanny Granfelt Pekka Kainlauri                Jussi Kivinen 
 
 
 
 
Kimmo Mikkola  Anneli Lönnberg Salla Rinne   
 
 
 
Paulina Tallroth  
 
  

 



   
  
 

 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomareiden 
nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden 
muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilös-
tön kielitaitoa koskevilla säännöksillä 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tuo-
mareiden, tuomioistuinten esittelijöiden, kä-
räjäoikeuksien käräjäviskaalien ja notaarei-
den sekä tuomioistuinten sivutoimisten asian-
tuntijajäsenten suomen ja ruotsin kielen ta i-
toa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. 

Esityksen mukaan sella isen yksikielisen 
tuomioistuimen tuomarilta, joka nimitetään 
tuomareiden nimittämisestä annetun lain mu-
kaan,  vaadittaisiin tuomiopiirin väestön kie-
len erinomaista suullista ja kirjallista taitoa, 
joka vastaa aikaisemman lain mukaista kie-
len täydellistä hallitsemista. Tämän lisäksi 
yksikielisen tuomioistuimen tuomarilta vaa-
dittaisiin toisen kielen tyydyttävää ymmär-
tämistä ja tyydyttävää suullista taitoa. 

Esityksen mukaan sellaisen kaksikielisen 
tuomioistuimen tuomarilta, joka nimitetään 
tuomareiden nimittämisestä annetun lain mu-
kaan, vaadittaisiin tuomiopiirin väestön 
enemmistön kielen erinomaista suullista ja 
kirjallista taitoa ja tuomiopiirin väestön vä-
hemmistön kielen tyydyttävää suullista ja 

kirjallista taitoa. 
Tuomioistuinten lainkäyttötoimintaan osal-

listuu myös esittelijöitä, käräjäoikeuksien kä-
räjäviskaaleja ja notaareja sekä tuomioistuin-
ten sivutoimisia asiantuntijajäseniä, joita ei 
nimitetä tuomareiden nimittämisestä annetun 
lain mukaan. Heidän asemansa tuomioistuin-
kokoonpanossa on kuitenkin niin merkittävä, 
että asianomaisissa organisaatiolaeissa on 
asianmukaista säätää heidän suomen ja ruot-
sin kielen  taidostaan sen varmistamiseksi, 
että heillä on asian käsittelyn ja ratkaisun 
kannalta riittävä kielitaito. Esitykseen sisäl-
tyvät tämän vuoksi lakiehdotukset tuomarei-
den nimittämisestä annetun lain, hovioikeus-
lain, käräjäoikeuslain, korkeimmasta hallin-
to-oikeudesta annetun lain, hallinto-
oikeuslain muuttamisesta, vakuutusoikeus-
lain, työtuomioistuimesta annetun lain, 
markkinaoikeuslain, sotilasoikeudenkäynti-
lain sekä patentti- ja rekisterihallituksen vali-
tusasioiden käsittelystä annetun lain muutta-
misesta. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Laki valtion virkamiehiltä vaadittavasta 
kielitaidosta (149/1922) siihen tehtyine muu-
toksineen on kumottu 1.1.2004 voimaan tu-
levalla lailla julkisyhteisöjen henkilöstöltä 
vaadittavasta kielitaidosta (424/2003). Vii-
meksi mainitun lain 6 §:n 2 momentin mu-
kaan tuomarin virkaan vaadittavista kielita i-
toa koskevista kelpoisuusvaatimuksista sää-
detään tuomareiden nimittämisestä annetussa 
laissa (205/2000). Siinä ei nykyisin ole sään-
nöksiä kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaa-
timuksista. 

Tässä yhteydessä tuomareiden suomen ja 
ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaa-
timukset on syytä arvioida uudelleen. Arvi-
oinnin tarkoituksena on, että tuomareille ase-
tetaan sellaiset kielitaitoa koskevat kelpoi-
suusvaatimukset, että he suoriutuvat kielilain 
viranomaisille asettamista velvollisuuksista. 
 
2. Nykyti la 

2.1. Voimassa oleva lainsäädäntö 

Voimassa olevan valtion virkamiehiltä 
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mu-
kaan tuomarilta vaaditaan yksikielisellä vir-
ka-alueella alueen väestön enemmistön kie-
len täydellistä hallitsemista ja toisen kielen 
ymmärtämistä ja välttävää suullista taitoa. 
Kaksikielisellä virka-alueella tuomarilta vaa-
ditaan alueen väestön enemmistön kielen 
täydellistä hallitsemista ja toisen kielen suul-
lista ja kirjallista taitoa. 

Tuomioistuinten kielellisestä asemasta sää-
detään virka- ja itsehallintoalueiden kielelli-
sestä jaotuksesta vuosina 2003-2012 annetun 
valtioneuvoston asetuksen (1174/2002) 2 
§:ssä ja 8–10 §:ssä. Tuomioistuinten virka-
alueet eli tuomiopiirit ovat tämän perusteella 
joko yksi- tai kaksikielisiä. Tämä jaotus kos-
kee vain kansalliskieliä, suomen ja ruotsin 
kieltä, mutta ei alueen mahdollisia muita kie-
lellisiä ryhmiä, esimerkiksi venäjänkielistä 
vähemmistöä. Esityksessä käytetään kaksi-
kielisiä tuomioistuimia käsiteltäessä ilmaisu-
ja tuomiopiirin väestön enemmistön kieli ja 

tuomiopiirin väestön vähemmistön kieli. 
Symmetrian vuoksi samoja ilmaisuja käyte-
tään osittain myös yksikielisiä tuomiois-
tuimia käsiteltäessä, vaikka yksikielisen 
tuomioistuimen tuomiopiirissä  ei tosiasialli-
sesti olisikaan toisen kansalliskielen vähem-
mistöä. 

Vielä voimassa olevan suomen ja ruotsin 
kielen taidon osoittamisesta annetun asetuk-
sen (442/1987) 1 §:n mukaan valtion virkaan 
vaadittava kielitaito osoitetaan joko erityises-
sä kielitutkinnossa taikka katsotaan saavute-
tuksi opintojen yhteydessä. Asetus kumoutuu 
uuden kielilainsäädännön voimaan tullessa 
1.1.2004. Valtioneuvosto on 12.6.2003 anta-
nut asetuksen suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003). 
Sen mukaan valtionhallinnon kielitutkintojen 
järjestelmä säilyy pääosin ennallaan.  

Käytännössä valtion virkamiehiltä vaadit-
tava suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan 
nykyisin pääsääntöisesti korkeakoulututkin-
non yhteydessä. Oikeustieteellisistä tutkin-
noista annetun asetuksen (86/1996) 5 §:n 1 
momentin 2 kohdan mukaan opiskelijan tulee 
oikeusnotaarin tai oikeustieteen kandidaatin 
tutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla 
tavalla osoittaa saavuttaneensa sellaisen suo-
men ja ruotsin kielen taidon, joka valtion vir-
kamiehiltä vaaditaan korkeakoulututkintoa 
edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-
alueella ja joka on tarpeen oman alan kanna l-
ta. 

Valtion virkamiehiltä vaadittavasta kieli-
taidosta annetun lain (149/1922) 1 §:n mu-
kaan virkaan, joihin vaaditaan korkeakoulus-
sa suoritettu loppututkinto, vaaditaan virka-
alueen väestön enemmistön kielen täydelli-
sen hallinnan lisäksi kaksik ielisellä virka-
alueella maan toisen kielen suullista ja kirja l-
lista taitoa ja yksikielisellä virka-alueella 
maan toisen kielen ymmärtämistä. Tämän 
yleisvaatimuksen lisäksi tuomarinvirkaan 
vaaditaan kuitenkin yksikielisellä virka-
alueella maan toisen kielen ymmärtämistä ja 
sen välttävää suullista taitoa. 

Vuoden 2004 alusta voimaan tulevan ju l-
kisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kie-
litaidosta annetun lain 6 §:n 1 momentin mu-
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kaan valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään 
säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkea-
koulututkintoa, vaaditaan kaksikielisessä vi-
ranomaisessa viranomaisen virka-alueen vä-
estön enemmistön kielen erinomaista suullis-
ta ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyy-
dyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Yksi-
kielisessä viranomaisessa edellytetään viran-
omaisen kielen erinomaista suullista ja kirja l-
lista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää 
ymmärtämisen taitoa. Säännös ei kuitenkaan 
sovellu tuomareihin, joiden kielitaitoa kos-
kevista kelpoisuusvaatimuksista saman lain 6 
§:n 2 momentin mukaan säädetään tuomarei-
den nimittämisestä annetussa laissa.  

Tuomareiden nimittämisestä ja heidän kel-
poisuusvaatimuksistaan säädetään tuomarei-
den nimittämisestä annetussa laissa. Lain 1 
§:n 2 momentin mukaan laissa tarkoitettuja 
tuomarinvirkoja ovat korkeimman oikeuden 
presidentin ja jäsenen virat, korkeimman ha l-
linto-oikeuden presidentin ja jäsenen virat, 
hovioikeuden presidentin, hovioikeudenlaa-
mannin ja hovioikeudenneuvoksen virat, kä-
räjäoikeuden laamannin ja käräjätuomarin vi-
rat, hallinto-oikeuden ylituomarin ja hallinto-
oikeustuomarin virat, vakuutusoikeuden yli-
tuomarin, vakuutusoikeuden laamannin ja 
vakuutusoikeustuomarin virat, työtuomiois-
tuimen presidentin ja työtuomioistuinneu-
voksen virat, markkinaoikeuden ylituomarin 
ja markkinaoikeustuomarin virat sekä maa-
oikeutena toimivan käräjäoikeuden maaoike-
usinsinöörin virat. 

Hovioikeuslain (56/1994) 6 §:n 1 momen-
tin mukaan hovioikeuden esittelijöitä ovat 
asessori ja viskaali. Hovioikeuksien esitteli-
jöillä on säädettynä kelpoisuusvaatimuksena 
oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Näin ollen 
heihin soveltuu kielitaitoa koskevien kelpoi-
suusvaatimusten osalta julkisyhteisöjen hen-
kilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun 
lain 6 §:n 1 momentti. Toisaalta esittelijöiden 
tehtävänä on valmistella tuomioistuimen rat-
kaisuja eikä kielitaidon tarve tässä tehtävässä 
ole tuomareiden kielitaidon tarvetta vähä i-
sempi. Tämän lisäksi esittelijät tehtävässään 
pätevöityvät hakemaan tuomarin virkaa. Esit-
telijä voidaan myös määrätä tuomarin tehtä-
vään. Hovioikeuslain 9 §:n mukaan kokenut 
esittelijä voi varsin monissa asioissa toimia 
hovioikeuden jäsenenä. Tämän perusteella 

olisi perusteltua edellyttää esittelijöiltä samaa 
kielitaitoa kuin tuomareilta. 

Käräjäoikeuslain (581/1993) 13 a §:n mu-
kaan käräjäoikeuksissa voi olla maaoikeuden 
käsiteltäväksi säädettyjä asioita varten maa-
oikeusinsinöörin virkoja. Maaoikeusinsinöö-
rin virkaan vaaditaan käräjäoikeuslain 13 a 
§:n 2 momentin mukaan teknillisessä kor-
keakoulussa maanmittauksen alalla suoritettu 
tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tut-
kinto sekä hyvä kokemus kiinteistötoimitus-
ten suorittamisessa ja hyvä perehtyneisyys 
kiinteistöjen arviointiin. Maaoikeusinsinöörit 
nimitetään tuomareiden nimittämisestä anne-
tun lain mukaisessa järjestyksessä (1 § 2 
mom. 9 kohta). Tuohon lakiin nyt lisättäväksi 
ehdotettavat kielitaitoa koskevat kelpoisuus-
vaatimukset koskevat näin ollen myös heitä. 
Koska maaoikeusinsinöörien koulutusta kos-
kevat kelpoisuusvaatimukset kuitenkin sisäl-
tyvät käräjäoikeuslakiin, on selkeyden vuoksi 
asianmukaista säännellä heidän kielitaitoaan 
koskevista kelpoisuusvaatimuksista samassa 
laissa. Nämä kelpoisuusvaatimukset vastais i-
vat tuomareiden nimittämisestä annettuun la-
kiin sisällytettäviä kielitaitoa koskevia ke l-
poisuusvaatimuksia. 

Käräjäoikeuslain 4 §:n mukaan käräjäoike-
uksissa voidaan oikeustieteen kandidaatille 
järjestää mahdollisuus tuomioistuinharjoitte-
luun notaarina. Notaariksi pyrkivä hakeutuu 
suorittamaan tuomioistuinharjoitteluaan suo-
raan valitsemaansa käräjäoikeuteen. Määrä-
yksen notaariksi antaa laamannin esityksestä 
hovioikeus, jolloin laamannin tehtävänä on 
pidetty sen varmistamista, että notaariksi 
pyrkivällä on riittävä kielitaito. Notaariin so-
veltuu kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaa-
timusten osalta julkisyhteisöjen henkilöstöltä 
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n 
1 momentti. Voimassa olevasta lainsäädän-
nöstä ei kuitenkaan käy ilmi, määräytyykö 
notaarilta vaadittava kielitaito sen käräjäoi-
keuden kielellisen aseman mukaan, johon 
hänet on määrätty notaariksi, vai hovioikeus-
piirin kielellisen aseman mukaan. Käräjäoi-
keuslakiin ei sisälly nimenomaisia notaarin 
kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. 
Notaarilta on kuitenkin käytännössä vaadittu 
vastaavaa kielitaitoa kuin samankielisen 
tuomioistuimen tuomarilta. Notaari suorittaa 
tuomioistuinharjoittelun pätevöityäkseen 
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tuomarin virkaan. Hän osallistuu lainkäyttö-
tehtäviin ja toimii tuomarina istunnoissa. 
Näin ollen on perusteltua soveltaa häneen 
myös kielitaidon osalta samoja kelpoisuus-
vaatimuksia kuin tuomareihin. 

Käräjäoikeuslain 3 a §:n mukaan käräjäoi-
keudessa voi olla käräjäviskaalin virkoja. Kä-
räjäviskaalin säädettynä kelpoisuusvaatimuk-
sena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto. 
Käräjäviskaali on monissa asioissa ilman eri 
määräystä toimivaltainen toimimaan tuoma-
rina ja näin ollen on perusteltua soveltaa hä-
neen samoja kielitaitoa koskevia kelpoisuus-
vaatimuksia kuin tuomareihin. 

Myös käräjäoikeuksissa toimivista maal-
likkojäsenistä eli lautamiehistä säädetään kä-
räjäoikeuslaissa. Lautamiehet valitsee kun-
nanvaltuusto. Käräjäoikeuslain 7 §:n 2 mo-
mentin mukaan kunnassa valittavien lauta-
miesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti 
edustaa kunnan väestöä, muun muassa väes-
tön kielijakaumaa. Lautamiehille ei tähän 
mennessä ole asetettu kielitaitoa koskevia 
kelpoisuusvaatimuksia. Kunnan tehtävänä on 
huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla 
henkilöillä on tehtävän suorittamiseksi vaa-
dittava riittävä kielitaito. Käräjäoikeudella on 
vastuu huolehtia lautamiesten istuntoko-
koonpanosta siten, että kukin kokoonpano 
vastaa käsiteltävän asian kielisuhteita. 

Korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmas-
sa hallinto-oikeudessa esittelijöillä on valtion 
virkamieslain (750/1994) 48 §:n mukaan 
tuomarin status. Korkeimmasta oikeudesta 
annetun lain (74/1918) 8 §:n mukaan ja kor-
keimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 
(74/1918) 9 §:n 2 momentin mukaan esitteli-
jöiden kelpoisuusvaatimuksista ja nimittä-
misperusteista on voimassa, mitä tuomarei-
den nimittämisestä annetussa laissa sääde-
tään. Näin ollen esittelijöihin soveltuvat tuo-
hon lakiin nyt lisättäväksi ehdotettavat kieli-
taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset, vaik-
ka esittelijöitä ei nimitetäkään tuon lain mu-
kaan. 

Korkeimmassa  hallinto-oikeudessa  eräi-
den asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen 
osallistuu  lainoppineiden  jäsenten  lisäksi 
sivutoimisia asiantuntijajäseniä, jotka ovat 
joko ympäristöasiantuntijaneuvoksia tai yli-
insinöörineuvoksia. Ympäristöasiantuntija-
neuvosten kelpoisuusvaatimuksena on kor-

keimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 
a §:n 3 momentin mukaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontie-
teiden alalta sekä perehtyneisyys sovelletta-
van lainsäädännön alaan kuuluviin tehtäviin. 
Yli-insinöörineuvosten kelpoisuusvaatimuk-
sena on patentti- ja rekisterihallituksen vali-
tusasioiden käsittelystä annetun lain 
(576/1992) 9 §:n mukaan teknillisen korkea-
koulun loppututkinto ja perehtyneisyys pa-
tenttiasioihin. Voimassa olevan lainsäädän-
nön mukaan ympäristöasiantuntijaneuvoksil-
la ja yli-insinöörineuvoksilla ei ole kielitaitoa 
koskevia kelpoisuusvaatimuksia. 

Hallinto-oikeudessa osallistuu eräiden asia-
ryhmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen lain-
oppineiden jäsenten lisäksi asiantuntijajäsen. 
Hallinto-oikeuksien asiantuntijajäsenistä sää-
detään hallinto-oikeuslain (430/1999) 7–9 
§:ssä. Asiantuntijajäsenen säädettynä kelpoi-
suusvaatimuksena on hallinto-oikeuslain 8 
§:n 2 momentin  mukaan korkeakoulututkin-
to. Valtioneuvosto määrää nämä sivutoimiset 
asiantuntijajäsenet ja näille varajäsenet oike-
usministeriön esittelystä. Asiantuntijajäseniin 
ei näin ollen sovelleta tuomareiden nimittä-
misestä annettua lakia, vaikka he toimivat 
ratkaisemassaan asiassa tuomarin vastuulla. 
Asiantuntijajäseniin ei myöskään sovellu jul-
kisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kie-
litaidosta annetun lain 6 §:n 1 momentti, 
koska he eivät ole virka- tai palvelussuhtees-
sa vaan toimivat asiantuntijamääräyksen pe-
rusteella. Voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan asiantuntijajäsenillä ei näin ollen ole 
kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. 

Hallinto-oikeuslain 5 §:n 2 momentin mu-
kaan vesilain ja ympäristönsuojelulain mu-
kaisten asioiden käsittelemiseen ja ratkaise-
miseen osallistuvat tekniikan ja luonnontie-
teiden alan hallinto-oikeustuomarit nimite-
tään tuomareiden nimittämisestä annetun lain 
mukaisessa järjestyksessä (1 § 2 mom. 5 koh-
ta). Viimeksi mainittuun lakiin nyt lisättävik-
si ehdotettavat kielitaitoa koskevat kelpoi-
suusvaatimukset koskevat näin ollen myös 
heitä. 

Hallinto-oikeuslain 10 §:n mukaan hallin-
to-oikeuden esittelijöitä ovat hallinto-
oikeussihteerit ja notaarit. Hallinto-
oikeussihteereillä on säädettynä kelpoisuus-
vaatimuksena oikeustieteen kandidaatin tut-
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kinto ja notaareilla virkaan soveltuva kor-
keakoulututkinto. Näin ollen kaikkiin esitteli-
jöihin soveltuu kielitaitoa koskevien kelpoi-
suusvaatimusten osalta julkisyhteisöjen hen-
kilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun 
lain 6 §:n 1 momentti. Toisaalta esittelijöiden 
tehtävänä on valmistella tuomioistuimen rat-
kaisuja eikä kielitaidon tarve tässä tehtävässä 
ole tuomareiden kielitaidon tarvetta vähä i-
sempi. Tämän lisäksi hallinto-oikeussihteerit 
tehtävässään pätevöityvät hakemaan tuoma-
rin virkaa. Esitetyn perusteella olisi peruste l-
tua edellyttää esittelijöiltä samaa kielitaitoa 
kuin tuomareilta. 

Vakuutusoikeuslain (132/2003) 2 §:n 2 
momentin mukaan vakuutusoikeudessa on 
lakimiesjäsenten lisäksi sivutoimisia lääkäri-
jäseniä, työoloja tai yritystoimintaa tuntevia 
jäseniä sekä sotilasvamma-asioita tuntevia 
jäseniä. Valtioneuvosto määrää asiantuntija-
jäsenet oikeusministeriön esityksestä laissa 
tarkemmin säädetyin perustein (4 § 2 mom., 
5 § 2 mom., 11–12 §). Lain 4 §:n 1 momen-
tin mukaan lääkärijäsenten ja lääkärivara-
jäsenten tulee olla laillistettuja lääkäreitä. 
Heille ei ole säädetty kielitaitoa koskevia 
kelpoisuusvaatimuksia. Lain 5 §:n mukaan 
muilla asiantuntijajäsenillä tulee olla työolo-
jen tai yritystoiminnan tuntemus taikka soti-
lasvamma-asioiden tuntemus. Näillekään asi-
antuntijajäsenille ei ole asetettu kielitaitoa 
koskevia kelpoisuusvaatimuksia. 

Työtuomioistuimesta annetun lain 
(646/1974) 2 §:n mukaan tasavallan presi-
dentti nimittää työtuomioistuimen presiden-
tin ja jäsenet. Työtuomioistuimen presidentin 
ja työtuomioistuinneuvoksen nimittämisestä 
ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuoma-
reiden nimittämisestä annetussa laissa. Tämä 
koskisi ehdotetun lain voimaan tultua myös 
kielitaitoa koskevia ke lpoisuusvaatimuksia. 
Työtuomioistuimen kahden jäsenen tulee lain  
2 §:n 2 momentin mukaan olla tuomarin vir-
kaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita ja 
työoloihin perehtyneitä. Näiden sivutoimis-
ten jäsenten kielitaidolle ei kuitenkaan ole 
asetettu kelpoisuusvaatimuksia. Edelleen työ-
tuomioistuimessa on lain  2 §:n 3 momentin 
mukaan kahdeksan työsuhteisiin perehtynyttä 
ja neljä virkasuhteisiin perehtynyttä jäsentä. 
Kullekin jäsenelle nimitetään varajäsenet 
samalla tavalla. Näille 3 momentin mukaan 

nimitettäville sivutoimisille jäsenille ei ole 
asetettu koulutusta tai kielitaitoa koskevia 
kelpoisuusvaatimuksia.  

Markkinaoikeuslain (1527/2001) 4 §:n mu-
kaan markkinaoikeudessa asian käsittelyyn 
osallistuu lainoppineiden jäsenten lisäksi si-
vutoimisia asiantuntijajäseniä, jotka valtio-
neuvosto määrää oikeusministeriön esittelys-
tä. Lain 5 §:n 2 ja 3 momentissa luetellaan 
asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset, 
joihin kuuluu mm. ylempi korkeakoulutut-
kinto. Markkinaoikeuslain mukaan asiantun-
tijajäsenillä ei kuitenkaan ole kielitaitoa kos-
kevia kelpoisuusvaatimuksia.  

Markkinaoikeudessa on myös markkinaoi-
keussihteereitä, joilla on lain 7 §:n 1 momen-
tin mukaan säädettynä kelpoisuusvaatimuk-
sena oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Hei-
hin soveltuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä 
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n 
1 momentti. 

Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 1 §:n 
mukaan sotilasoikeudenkäyntiasiat käsite l-
lään yleisissä alioikeuksissa sen mukaan kuin 
lailla erikseen säädetään, sekä muutoksenha-
kuasiat Helsingin hovioikeudessa ja edelleen 
korkeimmassa oikeudessa. Alioikeus käsitte-
lee sotilasoikeudenkäyntiasian kokoonpanos-
sa, jossa on puheenjohtajan lisäksi  kaksi so-
tilasjäsentä (3 § 1 mom.). Hovioikeudessa ja 
eräin varauksin korkeimmassa oikeudessa on 
sotilasoikeudenkäyntiasian käsittelyssä sään-
nönmukaisen kokoonpanon lisäksi mukana 
kaksi sotilasjäsentä (3 § 2 ja 3 mom.). Soti-
lasoikeudenkäyntilain 10 §:n mukaan alioi-
keuden sotilasjäsenistä toisen tulee olla up-
seeri ja toisen opistoupseeri, aliupseeri tai so-
tilasammattihenkilö taikka miehistöön kuu-
luva sotilas. Hovioikeuden sotilasjäsenen tu-
lee olla vähintään majurin arvoinen upseeri ja 
korkeimman oikeuden sotilasjäsenen vähin-
tään everstin arvoinen upseeri. Voimassa 
olevassa laissa sotilasjäsenille ei asetettu kie-
litaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. 

Tuomioistuinten  kansliahenkilökunnan 
kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksis-
ta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuk-
sella. Oikeusministeriö valmistelee asetuksen 
siten, että se tulee voimaan samanaikaisesti 
uuden kielilain ja siihen liittyvän lainsäädän-
nön kanssa. 
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2.2. Nykytilan selvitys  

Esityksen valmistelun yhteydessä suoritet-
tiin nykytilan kartoitus kaikille kaksikielisille 
tuomioistuimille ja eräille yksikielisille tuo-
mioistuimille suunnatun, tuomioistuinten kie-
lellisiä resursseja koskevan kyselyn muodos-
sa. 

Kyselyn vastausten arviointi osoittaa, että 
tuomioistuimissa on halukkuutta palvella asi-
akkaita sekä suomen että ruotsin kielellä. 
Käytännössä kyky toimia molemmilla kielillä 
on kuitenkin rajoittuneempi. Tämä johtuu 
muun muassa siitä, että virka-alueen väestön 
vähemmistön kielen taidon taso usein laskee 
kielen käyttötarpeen ja ylläpidon vähäisyy-
den takia. Kyselyyn annetuissa vastauksissa 
korostettiinkin jatkuvan kielikoulutuksen tar-
vetta sekä koulutukseen osallistumisen ha-
lukkuutta. Hyvä kielitaito tulisi vastausten 
mukaan myös ottaa huomioon palkkaukses-
sa, ts. molempien kielten taitoaan ylläpitävän 
tulisi paremman palkkauksen myötä kokea, 
että kielitaidolla on merkitystä hänen virka-
kelpoisuudelleen.  

Nykytilan kartoittamiseksi tehdyn kyselyn 
vastausten perusteella arvio iden tuomiois-
tuinten kieliresurssit olivat yleisesti ottaen 
riittävät tuomioistuimissa, joiden tuomiopiiri 
on koko maa.  

Käräjäoikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa 
kieliresurssien riittävyys vaihteli. Tuomiois-
tuimen virka-alueen vähemmistön kielen ta i-
to on puutteellisin yksikielisesti suomenkieli-
sissä tuomioistuimissa. Kuitenkin myös kak-
sikielisissä enemmistöltään suomenkielisissä 
tuomioistuimissa, joissa kokonaisuutena on 
valmius käsitellä asioita virka-alueen vä-
hemmistön kielellä, on huomattava osa tuo-
mareita, joilla lain edellyttämästä muodolli-
sesti riittävästä kielitaidosta huolimatta ei ole 
käytännössä sellaista kielitaitoa, jota asian 
käsittely tai muu tehtävien suorittaminen, 
esimerkiksi kuulustelujen toimittaminen tai 
asiakirjojen lukeminen virka-alueen vähem-
mistön kielellä edellyttä isi. 

Kyselyssä selvitettiin myös tuomioistuinten 
tarvetta käyttää ulkopuolista tulkkaus- ja 
käännösapua. Vastauksista kävi ilmi, että 
myös kaksikieliset tuomioistuimet jossakin 
määrin joutuvat turvautumaan ulkopuoliseen 
tulkkaus- ja käännösapuun. 

Edelleen on huomattava, ettei asioista, jot-
ka käsitellään yhdellä kielellä, mutta joissa 
tosiasiallisesti käytetään sekä suomea että 
ruotsia, ole tilastotietoa. Tällaisia kaksikieli-
siä asioita ovat asiat, joissa esimerkiksi asi-
anosainen tai todistaja käyttää asian käsitte-
lykielestä riippumatonta oikeuttaan käyttää 
omaa kieltään tai joissa otetaan vastaan sekä 
suomen- että ruotsinkielisiä asiakirjoja. Myös 
kaksikieliset asiat edellyttävät tuomarilta ky-
kyä toteuttaa kielellisiä oikeuksia riippumatta 
siitä, onko kysymyksessä yksi- tai kaksikieli-
nen tuomioistuin. 

 
2.3. Ahvenanmaan erityisasema 

Ahvenanmaan maakunta ja sen 16 kuntaa 
ovat yksikielisesti ruotsinkielisiä. Myös 
maakunnassa toimivat tuomioistuimet, Ah-
venanmaan käräjäoikeus ja Ahvenanmaan 
hallintotuomioistuin, sekä muut valtion vi-
ranomaiset toimivat ruotsin kielellä. Ahve-
nanmaan itsehallintolain (1144/1991) 37 § 
sisältää kuitenkin Ahvenanmaan suomenkie-
listä vähemmistöä sekä mannersuomalaisia 
koskevan säännöksen, jolla turvataan Suo-
men kansalaisen oikeus käyttää suomea 
maakunnassa toimivassa tuomioistuimessa ja 
muussa valtion viranomaisessa. 

Uuden kielilain 7 §:n mukaan Ahvenan-
maan maakuntaa koskevat kielisäännökset si-
sältyvät Ahvenanmaan itsehallintolakiin. 
Näin ollen Ahvenanmaa jää kielilain ja jul-
kisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kie-
litaidosta annetun lain soveltamisalan ulko-
puolelle. Näiden lakien nojalla annetut sään-
nökset valtion virkamiehiltä vaadittavasta 
kielitaidosta eivät sovellu Ahvenanmaan 
maakunnassa valtion palveluksessa oleviin 
henkilöihin. Ahvenanmaan itsehallintolain 
42 §:n 1 momentin mukaan maakunnassa 
valtion palveluksessa olevalta henkilöltä 
vaadittavasta kielitaidosta säädetään maakun-
tahallituksen suostumuksin asetuksella. 

Ahvenanmaan käräjäoikeuden ja Ahve-
nanmaan hallintotuomioistuimen tuomarit 
nimitetään tuomareiden nimittämisestä anne-
tun lain mukaisessa  järjestyksessä (1 § 2 
mom. 4  ja 5 kohdat). Tämän vuoksi ehdote-
taan lain kielitaitovaatimuksia koskevaan py-
kälään otettavaksi viittaussäännös Ahvenan-
maan itsehallintolain nojalla annettavaan ase-
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tukseen, jolla Ahvenanmaalla sijaitsevien 
tuomioistuinten tuomareiden kielitaitoa kos-
kevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään. 

Asetus maakunnassa valtion palveluksessa 
olevalta henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta 
valmistellaan siten, että se tulee voimaan sa-
manaikaisesti ehdotettujen lakien ja uuden 
kielilain kanssa 1.1.2004. 
 
2.4. Saamelaisten kielellisten oikeuksien 

toteutuminen tuomioistuimissa 

Saamelaiset ovat perustuslain 17 §:n 3 
momentin mukaan alkuperäiskansa, jolla on 
oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kult-
tuuriaan. Oikeudesta käyttää saamen kieltä 
viranomaisissa säädetään saamen kielen 
käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa 
(516/1991). Lain uudistaminen on vireillä oi-
keusministeriössä ja uuden saamen kielilain 
on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2004. Tuoma-
reille ei ole voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan saamen kielen taitoa koskevia ke l-
poisuusvaatimuksia. Saamelaisten oikeus 
käyttää kieltään tuomioistuimissa ja saada 
toimituskirja omalla kielellään on muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta käytännössä 
toteutettu tulkkia ja kääntäjää apuna käyttä-
en. Täytettäessä tuomarinvirkaa saamelaisten 
kotiseutualueella (Enontekiön, Inarin ja Uts-
joen kunnat sekä Sodankylässä sijaitseva La-
pin paliskunnan alue, ks. saamen kielen käyt-
tämisestä viranomaisissa annetun lain 2 §:n 2 
momentti) hakijan saamen kielen taito katso-
taan erityiseksi ansioksi, vaikkei se olisikaan 
viran kelpoisuusehtona (24 §:n 1 momentti). 
Sisällöltään vastaava säännös tullee sisälty-
mään myös valmisteilla olevaan saamen kie l-
tä koskevaan lakiin. Ratkaisua, jonka mu-
kaan saamelaisten kotiseutualueella toimivi-
en virkamiesten, muun muassa tuomareiden, 
saamen kielen taito luetaan erityiseksi ans i-
oksi myös tulevaisuudessa, voidaan pitää 
myönteisenä saamelaisten oikeuksien tur-
vaamiseksi. Esityksessä ei näin ollen esitetä 
säädettäväksi tuomareille saamen kielen ta i-
toa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. 
 
2.5. Muut kielet 

Tuomareille ei ole asetettu muiden kielen 
taitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Oi-

keudenkäymiskaaren 4 luvun 1 §:n ja oikeu-
denkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
(689/1997)  6 a luvun 1 §:n mukaan tuomio-
istuimen on asian käsittelykielenä käytettävä 
suomen tai ruotsin kieltä, minkä lisäksi saa-
melaisten kotiseutualueella asian käsittely-
kie lenä voi olla saamen kieli.  Hallintolain-
käyttölakiin (586/1996) ei sisälly vastaavaa 
säännöstä, mutta sekä hallinnossa että hallin-
tolainkäytössä käytetään perinteisesti maan 
kansalliskieliä. Tässäkään esityksessä ei ole 
katsottu tarpeelliseksi asettaa tuomareille 
muita kieliä koskevia kelpoisuusvaatimuksia. 
Tuomareilla on kuitenkin kielilain 2 §:n 3 
momentin mukaan mahdollisuus antaa kieli-
lain vaatimuksia parempaa kielellistä palve-
lua, esimerkiksi ottaa vastaan vieraskielisiä 
asiakirjoja vaatimatta niiden kääntämistä 
suomen tai ruotsin kielelle, jollei kääntämi-
nen asian käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi 
ole tarpeen eikä kääntämättä jättäminen vaa-
ranna muiden oikeusturvaa (ks. PeVM 
9/2002). 
 
3. Esi tyksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tarkoituksena on säätää tuoma-
reiden kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaa-
timuksista tuomareiden nimittämisestä anne-
tussa laissa. Tavoitteena on tarkistaa tuoma-
reiden kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaati-
mukset sellaiselle tasolle, jota perustuslain ja 
uuden kielila in säännökset kielellisten oike-
uksien toteuttamisesta edellyttävät ja joka on 
sopusoinnussa julkisyhteisöjen muulta kor-
keakoulutuksen saaneelta henkilöstöltä vaa-
dittavan kielitaidon kanssa. 

Uusi kielilaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö 
ei sinänsä edellytä tuomareiden kielitaitoa 
koskevien kelpoisuusvaatimusten yleistä laa-
jentamista. Kokonaisuutena arvioiden ja ot-
taen huomioon nykytilan kartoituksen tulok-
set voimassa olevat suomen ja ruotsin kielen 
taitoa koskevat muodolliset kelpoisuusvaati-
mukset ovat pääosin riittävät. Kahden kielen 
käyttämisen tarve on suurempi kaksikielisis-
sä tuomioistuimissa, mutta myös yksikielisis-
sä tuomioistuimissa ilmenee tarvetta ainakin 
toisen kielen ymmärtämiselle ja tietyn astei-
selle suulliselle taidolle. Yksikielinen tuo-
mioistuin voi tosin käyttää apunaan tulkkia ja 
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käännättää asiakirjoja ulkopuolisella kääntä-
jällä . Prosessin johtaminen ja tehokas kiele l-
lisistä oikeuksista huolehtiminen esimerkiksi 
kaksikielisissä asioissa edellyttävät kuitenkin 
käytännössä vähintään virka-alueen vähem-
mistön kielen tyydyttävää taitoa. 

Nykytilan kartoitus osoittaa, että tuomiois-
tuimissa suhtaudutaan yleisesti ottaen myön-
teisesti palvelujen antamiseen suomen ja 
ruotsin kielellä. Tuomareiden suomen ja 
ruotsin kielen taitoa koskevien kelpoisuus-
vaatimusten korottaminen ei siten ole tarkoi-
tuksenmukainen keino kielilain vaatimusten 
toteuttamiseksi. Kielitaitoa koskevat kelpoi-
suusvaatimukset on myös asetettava realisti-
selle tasolle huomioon ottaen tuomareiden 
todellinen kielitaito. 

Kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimus-
ten asettaminen on kuitenkin vain yksi tapa 
huolehtia siitä, että tuomioistuimissa on niin 
suomen kuin ruotsin kielen taitoista henkilös-
töä ja että molempien kieliryhmien oikeus-
turva taataan perustuslain ja kielilain edellyt-
tämällä tavalla . Julkisyhteisöjen henkilöstöltä 
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 §:n 
mukainen viranomaisen velvollisuus huoleh-
tia henkilöstönsä kielitaidosta koskee myös 
tuomioistuimia. Tämä velvollisuus koskee 
muun muassa tuomareiden ja tuomioistuinten 
muun henkilöstön kielita idon ylläpitämistä. 
Käytännön kielitaitoa voidaan kohottaa ja yl-
läpitää muun muassa koulutusta järjestämällä 
tai omaehtoista kielikoulutusta tukemalla. 
Edelleen julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaa-
dittavasta kielitaidosta annetun lain 3 §, jon-
ka mukaan virkaa täytettäessä ja muuhun 
palvelussuhteeseen otettaessa on varmistau-
duttava siitä, että palvelukseen otettavalla on 
työtehtävien edellyttämä kielitaito, koskee 
myös tuomioistuimia. Koska tasavallan pre-
sidentti pääsääntöisesti nimittää tuomarit 
tuomarinvalintalautakunnan esityksestä, ei 
tuomioistuimilla itsellään kuitenkaan ole pää-
tösvaltaa tuomareiden nimittämisessä eikä 
rekrytoinnin järjestämisessä. Esimerkiksi kä-
räjäoikeuden laamannia ei näin ollen voitane 
lailla velvoittaa huolehtimaan siitä, että kärä-
jäoikeudessa on riittävä määrä suomen ja 
ruotsin kielen taitoisia käräjätuomareita. Kä-
räjäoikeuden laamanni ja hallinto-oikeuden 
ylituomari on kuitenkin julkisyhteisöjen hen-
kilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun 

lain 3 § mukaan velvollinen kiinnittämään 
huomiota tuomariksi hakevan kielitaitoon ja 
hänellä on mahdollisuus lausua mielipiteensä 
myös hakijan kielitaidon riittävyydestä anta-
essaan tuomarinvalintalautakunnalle lausun-
non hakijasta. Myös tuomarinvalintalauta-
kunta on lain nojalla  velvollinen ottamaan 
huomioon hakijoiden kielitaidon. Tuomiois-
tuinten muun henkilöstön, esimerkiksi asian-
tuntijajäsenten, kielitaitosta varmistautumi-
nen on oikeusministeriön esittelevän virka-
miehen velvollisuus. Varsinkin asiantuntija-
jäsenten rekrytoinnissa on oikeusministeriön 
huolehdittava kielitaitoa koskevien kelpoi-
suusvaatimusten ilmoittamisesta siten kuin 
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta 
kielitaidosta annetun lain 4 §:ssä säädetään. 
Käräjäoikeuden notaariksi pyrkivän laissa 
edellytetystä kielitaidosta varmistautuminen 
on käräjäoikeuden ja hovioikeuden velvolli-
suus. 

Esityksen  mukaan  tuomariksi  voidaan 
nimittää tuomarin yleiset kelpoisuusvaati-
mukset täyttävä henkilö, jolla on tuomiois-
tuimen tuomiopiirin väestön enemmistön kie-
len erinomainen suullinen ja kirjallinen taito 
sekä tämän lisäksi yksikielisessä tuomiois-
tuimessa toisen kielen tyydyttävä ymmärtä-
misen taito ja tyydyttävä suullinen taito ja 
kaksikielisessä tuomioistuimessa tuomiopii-
rin väestön vähemmistön kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito. 

Esityksen mukaan Ahvenanmaan käräjäoi-
keuden ja Ahvenanmaan hallintotuomiois-
tuimen tuomareiden kielitaitoa koskevista 
kelpoisuusvaatimuksista säädetään Ahve-
nanmaan itsehallintolain nojalla valtioneu-
voston asetuksella. 

Siirtymäsäännöksin turvattaisiin, että lain 
voimaan tullessa virkaan nimitettynä oleva 
edelleen olisi kielitaidon osalta kelpoinen 
sellaisiin tuomarin virkoihin, joiden kelpoi-
suusvaatimukset ovat samanlaiset kuin hänen 
silloisen virkansa. Vastaavasti määräajaksi 
virkaan nimitettyjen tuomareiden kelpoisuus 
virkasuhteeseen turvattaisiin määräajan lop-
puun. 

Sellaisten esittelijöiden, käräjäviskaalien ja 
notaarien, joiden kelpoisuusvaatimukset eivät 
määräydy tuomareiden nimittämisestä anne-
tun lain mukaan, kelpoisuusvaatimuksia eh-
dotetaan täydennettäväksi asianomaisissa or-
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ganisaatiolaeissa kielitaitoa koskevien ke l-
poisuusvaatimusten osalta siten, että ne vas-
taavat tuomareille asetettuja kielitaitoa kos-
kevia kelpoisuusvaatimuksia. Myös sellaisil-
le tuomarin statuksen omaaville tai tuomarin 
tehtäviä määräyksen nojalla hoitaville tuo-
mioistuinten asiantuntijajäsenille, jotka osal-
listuvat tuomioistuimen ratkaisutoimintaan ja 
siten hoitavat julkista tehtävää,  ehdotetaan 
säädettäväksi joko kielitaitoa koskevat kel-
poisuusvaatimukset tai kielitaidon huomioon 
ottamista koskevat säännökset. 
 
4. Esi tyksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetuilla lainmuutoksilla ei ole suora-
naisia taloudellisia vaikutuksia. Esityksen 
kohteena on kielilakia ja siihen liittyvää lain-
säädäntöä täydentävä lainmuutos. Kielita itoa 
koskevien kelpoisuusvaatimusten siirtämistä 
tuomareiden nimittämisestä annettuun lakiin 
ei synny kustannuksia. Epäsuorasti esityksel-
lä on kuitenkin taloudellisia vaikutuksia, sillä 
tuomioistuimilla on julkisyhteisöjen henki-
löstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun 
lain 2 §:n mukaan velvollisuus huolehtia sii-
tä, että niiden henkilöstöllä on riittävä kieli-
taito tehtäviensä hoitamiseksi kielilaissa ja 
muussa lainsäädännössä asetettujen vaati-
musten mukaisesti. Näitä taloudellisia vaiku-
tuksia on käsitelty hallituksen esityksessä 
uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lain-
säädännöksi (HE 92/2002 vp). 
 
4.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Ehdotetuilla lainmuutoksilla ei ole organi-
saatiovaikutuksia eikä merkittäviä henkilös-
tövaikutuksia. Esityksellä on kuitenkin lähe i-
nen yhteys julkisyhteisöjen henkilöstöltä 
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 2 ja 3 
§:ään, joiden mukaan tuomioistuinten on 
huolehdittava henkilöstönsä kielitaidon yllä-
pitämisestä ja varmistauduttava hakijan kieli-
taidosta rekrytointitilanteissa. 

Ennen  lainmuutosta  virkaan  nimitettyjen 
tuomareiden  kielitaitoa  koskeva  kelpoisuus 
turvataan  siirtymäsäännöksin.  Määräajaksi 
nimitettyjen  tuomareiden  ja  asiantuntija-

jäsenten kelpoisuus tehtäväänsä turvataan 
siirtymäsäännöksin tuon määräajan loppuun. 
Määräajan päättymisen jälkeen sellaiseen 
asiantuntijajäsenen tehtävään, jonka säädet-
tynä kelpoisuusvaatimuksena on korkeakou-
lututkinto, nimitettävältä tai määrättävältä 
edellytetään kielitaitoa koskevien kelpoi-
suusvaatimusten täyttämistä. Mikäli asian-
omainen ei täytä näitä vaatimuksia, häntä ei 
voida kyseiseen tehtävään nimittää tai määrä-
tä. Näin ollen asiantuntijajäsenet saattavat 
joissakin tapauksissa vaihtua. Asiantuntija-
jäsenten vaihtumisesta ja uusien asiantunti-
joiden rekrytoinnista voi seurata jonkin ver-
ran henkilöstövaikutuksia. 

Siirtymäsäännösten mukaan lain voimaan-
tulon jälkeen yksikieliseen tuomioistuimeen 
voidaan nimittää henkilö määräaikaiseen vir-
kaan tai virkasuhteeseen enintään 30.6.2004 
päättyväksi määräajaksi. Tavoitteena on tur-
vata muilta osin kelpoisuusvaatimukset täyt-
täville henkilöille riittävästi aikaa suorittaa 
toisen kielen suullisen taidon kielitutkinto 
arvosanalla tyydyttävä. Säännöksellä voi olla 
jonkin verran henkilöstövaikutuksia. 

 
4.3. Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei ole ympäristövaikutuksia. 
 

4.4. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 
asemaan 

Ehdotetulla lainmuutoksella pyritään to-
teuttamaan tuomioistuinten mahdollisuudet 
toimia suomen ja ruotsin kielellä 1.1.2004 
voimaan tulevan uuden kielilain vaatimusten 
mukaisesti. Tähän pyritään asettamalla tuo-
mareille selkeät ja asianmukaiset kielitaitoa 
koskevat kelpoisuusvaatimukset. Tuomarit 
käyttävät lainkäyttötoiminnassaan merkittä-
vää julkista valtaa ja heidän kielitaidollaan 
on merkittävä vaikutus suomen- ja ruotsin-
kielisen väestön kielellisten oikeuksien ja oi-
keusturvan toteutumiselle. 

 
 

5. Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriön 
6.3.2003 asettamassa työryhmässä, jonka 
tehtävänä oli valmistella ajanmukaistetut 
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säännökset tuomareiden kielitaitoa koskevik-
si kelpoisuusvaatimuksiksi. 

Työryhmä pyrki säädösvalmistelua varten 
kartoittamaan tuomareiden tämänhetkisen 
suomen ja ruotsin kielen taidon ja sen riittä-
vyyden virkatehtävien suorittamiseksi. Kar-
toitus suoritettiin kaikille kaksik ielisille tuo-
mioistuimille sekä eräille yksikielisille tuo-
mioistuimille suunnatun kyselyn avulla. Ko-
konaiskuvan hahmottamiseksi kyselyssä sel-
vitettiin myös esittelijöiden kielitaitoa. 

Työryhmä on esitystä laatiessaan kuullut 
opetushallituksen, korkeimman hallinto-
oikeuden, työtuomioistuimen, vakuutusoi-
keuden, markkinaoikeuden, Rovaniemen ho-
vioikeuden, Rovaniemen hallinto-oikeuden, 
Lapin, Paraisten ja Ahvenanmaan käräjäoi-
keuksien, Ahvenanmaan hallintotuomiois-
tuimen, Ahvenanmaan maakuntahallituksen 

sekä Suomenruotsalaisten kansankäräjien 
edustajia. 

 
6. Ri ippuvuus muista es i tyksistä  

Esityksellä on yhteys uuteen kielilakiin ja 
siihen liittyvään lainsäädäntöön. Julkisyhte i-
söjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetun lain 5 §:n 1 momentin toisen virk-
keen mukaan suomen ja ruotsin kielen taitoa 
koskevista kelpoisuusvaatimuksista on aina 
säädettävä, jos henkilöstön tehtäviin kuuluu 
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien kan-
nalta merkittävää julkisen vallan käyttöä. 
Saman lain 6 §:n 2 momentin mukaan tuo-
mareiden kielitaitoa koskevista kelpoisuus-
vaatimuksista säädetään tuomareiden nimit-
tämisestä annetussa laissa. Kielilaki ja siihen 
liittyvä lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2004. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki tuomareide n nimittämisestä an-
netun lain muuttamisesta 

1 §. Lain soveltamisala. Ehdotuksen mu-
kaan pykälän 3 momenttia muutetaan siten, 
että sen toinen virke, joka kuuluu ”Ahve-
nanmaan hallintotuomioistuimesta säädetään 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta an-
netussa la issa (547/1994)”, ehdotetaan pois-
tettavaksi tarpeettomana. Virke on tarkoitettu 
informatiiviseksi viittaussäännökseksi. Se ei 
kuitenkaan koske tuomareiden nimittämis-
menettelyä. Ahvenanmaan hallintotuomiois-
tuimen tuomarit nimitetään tuomareiden ni-
mittämisestä annetun lain mukaisessa järje s-
tyksessä. Virkkeestä voi kuitenkin saada vir-
heellisen käsityksen, että nimenomaan Ah-
venanmaan hallintotuomioistuimen tuoma-
reiden nimittämisestä säädettäisiin Ahve-
nanmaan hallintotuomioistuimesta annetussa 
laissa. Muutoksen tarkoituksena on estää 
väärinkäsityksiä. 

Virkkeen poistaminen ei merkitse sisällö l-
listä muutosta voimassa olevaan lainsäädän-
töön. 

11 §. Tuomareiden  yleiset  kelpoisuusvaa-
timukset  ja  nimittämisperusteet.  Pykälän 
otsikon ilmaisua ”kelpoisuusvaatimukset” 
ehdotetaan täydennettäväksi sanalla ”yle i-
set”. Lisäys on tarpeen uuden 12 §:n johdos-
ta, jossa niin ikään säädettäisiin kelpoisuus-
vaatimuksista. Pykälän sisältöön ei ehdoteta 
muutoksia. 

12 §. Tuomareiden suomen ja ruotsin kie-
len taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. 
Ehdotuksen mukaan pykälässä säädetään 
tuomareiden suomen ja ruotsin kielen taitoa 
koskevista kelpoisuusvaatimuksista. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan yk-
sikielisen tuomioistuimen tuomarilta vaadit-
taisiin tuomiopiirin väestön kielen erinomais-
ta suullista ja kirjallista taitoa, joka vastaa ai-
kaisemman lain mukaista kielen täydellistä 
hallitsemista. Tämän lisäksi yksikielisen 
tuomioistuimen tuomarilta vaadittaisiin toi-
sen kielen tyydyttävää ymmärtämistä ja tyy-

dyttävää suullista taitoa. Uuteen valtionhal-
linnon tutkintojärjestelmään ei enää sisälly 
suullisen kielitaidon tutkintoa arvosanalla 
”välttävä”. Kielitaito arvioidaan arvosanoin 
tyydyttävä, hyvä ja erinomainen. Näin ollen 
nykyinen sääntely, jossa yksikielisen tuo-
miopiirin tuomarilta vaaditaan toisen kielen 
välttävää suullista taitoa, korvattaisiin vaati-
muksella toisen kielen tyydyttävästä suulli-
sesta taidosta. 

Verrattuna nykyiseen sääntelyyn ehdotus 
merkitsee yksikielisissä tuomioistuimissa sitä 
kieltä, joka ei ole tuomiopiirin väestön kieli, 
koskevan kielitaitovaatimuksen korottamista. 
Sisällön kielitaitoa koskeville kelpoisuusvaa-
timuksille antavat valtionhallinnon uusien 
kielitutkintojen perusteet, joita koskeva mää-
räys on valmisteilla opetusha llituksessa. 
Suullinen taito sisältää puheen ymmärtämi-
sen ja puhumisen osa-alueet. Ehdotuksen 
mukaan tuomarilta vaadittaisiin tuomiopiirin 
väestön vähemmistön kielen tyydyttävän 
suullisen taidon lisäksi nykyisen sääntelyn 
mukaisesti myös tyydyttävää ymmärtämisen 
taitoa. Ymmärtämisen taitoon kuuluu puheen 
ymmärtämisen lisäksi myös tekstin ymmär-
täminen. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
kaksikielisen tuomioistuimen tuomarilta vaa-
dittaisiin tuomiopiirin väestön enemmistön 
kielen erinomaista suullista ja kirjallista tai-
toa ja väestön vähemmistön kielen tyydyttä-
vää suullista ja kirjallista taitoa. Ehdotus ei 
merkitse muutosta nykyiseen sääntelyyn. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi Ahvenan-
maan käräjäoikeuden ja Ahvenanmaan ha l-
lintotuomioistuimen tuomareita koskevan 
viittauksen. Sääntely johtuu Ahvenanmaan 
itsehallintolain  42 §:n 1 momentista,  joka 
sisältää  valtuuden antaa asetus Ahvenan-
maan maakunnassa valtion palveluksessa 
olevien henkilöiden kielitaitoa koskevista 
kelpoisuusvaatimuksista. Kielelliseltä kan-
nalta Ahvenanmaalla toimivat tuomioistui-
met  rinnastuvat  yksikielisiin tuomiois-
tuimiin mantereella. Kielitaitoa koskevien 
kelpoisuusvaatimusten osalta yksikielisiä 
tuomioistuimia koskeva sääntely voisi Ahve-
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nanmaan  maakuntahallituksen  suostumuk-
sin toimia mallina Ahvenanmaalla toimivien 
tuomioistuinten tuomareiden  kelpoisuusvaa-
timuksia valmisteltaessa. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi asetuksenan-
tovaltuuden. Valtioneuvoston asetuksella oli-
si mahdollista poiketa 1 momentin kielitaitoa 
koskevista kelpoisuusvaatimuksista, jos tuo-
mioistuimeen perustetaan lailla tai la in noja l-
la osastoja tai virkoja suomen- tai ruotsinkie-
lisen väestön kielellisten oikeuksien toteutu-
misen turvaamiseksi. Esimerkiksi ruotsinkie-
lisen tuomarin virkaa perustettaessa olisi tä l-
löin valtioneuvoston asetuksella säädettävä 
tuomarin kielitaitoa koskevista kelpoisuus-
vaatimuksista, jotka voisivat poiketa 1 mo-
mentin sääntelystä. Esityksessä on myös va-
rauduttu siihen, että tuomioistuimeen voi-
daan perustaa osasto, jaosto tai muu vastaava 
toimintayksikkö, jonka kieli poikkeaa kieli-
lain 6 §:n mukaan määräytyvästä tuomiois-
tuimen kielestä. Esimerkiksi työryhmämuis-
tiossa ”Käräjäoikeuden toiminnan kehittämi-
nen. Käräjäoikeuslakityöryhmän mietintö. 
Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 
2003:12” ehdotetaan käräjäoikeuslakia muu-
tettavaksi siten, että käräjäoikeuteen voita i-
siin perustaa osastoja sen turvaamiseksi, että 
virka-alueen suomen- ja ruotsinkielinen väes-
tö saisi palveluja omalla kielellään saman-
laisten perusteiden mukaan. Toteutuessaan 
ehdotettu sääntely tai vastaava sääntely esi-
merkiksi hallinto-oikeuksissa voisi johtaa 
tarpeeseen asettaa osaston tuomareille sella i-
sia kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuk-
sia, jotka poikkeavat 1 momentin sääntelystä. 
Pykälän 3 momentin nojalla olisi esimerkiksi 
mahdollista asettaa 1 momentin säännöksiä 
korkeammat kielitaitoa koskevat kelpoisuus-
vaatimukset joko sekä suomen että ruotsin 
kielelle tai jommallekummalle. 

Ehdotettu 3 momentti ei ole erivapaus-
säännös. Erivapaus on yksittäinen hallinto-
päätös, joka koskee vain erivapauden hakijaa 
ja jolla hakija todetaan muodollisesti kelpoi-
seksi hakemaansa virkaan siitä huolimatta, 
ettei hän täytä kaikkia viran muodollisia ke l-
poisuusvaatimuksia. Ehdotettu 3 momentti ei 
koske yksittäisiä viranhakijoita vaan tuomio-
istuimen organisaatiota ja sen järjestämistä 
siten, että sekä suomen- että ruotsinkielisen 
väestön oikeus oikeudenmukaiseen oikeu-

denkäyntiin voidaan toteuttaa mahdollisim-
man tarkoituksenmukaisesti. Näin ollen esi-
merkiksi ruotsinkielisen väestön kielellisten 
oikeuksien toteuttamiseksi perustetun ruot-
sinkielisen tuomarin tai esittelijän viran kieli-
taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset voivat 
poiketa 1 momentin kelpoisuusvaatimuksista. 
Virkaa varten säädetyt kelpoisuusvaatimuk-
set koskevat tällöin kaikkia viranhakijoita 
heidän äidinkielestään riippumatta. 

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta 
kielitaidosta annettu laki koskee sen 9 §:ää 
lukuun ottamatta myös tuomarin virkoja. 
Näin ollen tuomarin virkaa täytettäessä ote-
taan huomioon myös sellainen hakija, joka 
on hakuajan päätyttyä osoittanut säädetyn 
kielitaidon, jollei tämä viivytä asian käsitte-
lyä (8 §). 

13 §. Erivapaus. Pykälä vastaa sisällöltään 
nykyistä 12 §:ää. 

Siirtymäsäännöksillä varmistettaisiin 12 
§:n estämättä, että tuomarin virkaan ehdote-
tun lain voimaan tullessa nimitettynä oleva 
edelleen säilyisi kelpoisena virkaansa sekä 
sella iseen virkaan, jonka kielitaitoa koskevat 
kelpoisuusvaatimukset ovat samanlaiset kuin 
sen viran, johon hän lain voimaan tullessa oli 
kielitaidon osalta kelpoinen. Esimerkiksi yk-
sikielisesti suomenkielisen käräjäoikeuden 
tuomari olisi kielitaidon osalta kelpoinen 
myös muuhun virkaan samassa tai toisessa 
yksikielisesti suomenkielisessä tuomiois-
tuimessa, vaikka hänellä ei olis ikaan 12 §:n 1 
momentin 1 kohdan edellyttämää ruotsin kie-
len tyydyttävää suullista taitoa. Sääntelyllä ei 
kuitenkaan pyritä tutkintosuoritusten rinnas-
tamiseen toisiinsa. Ehdotetun lain voimaan 
tullessa yksikielisen tuomioistuimen tuoma-
rin virkaan nimitettynä olevalla, jolla on vaa-
dittava virka-alueen toisen kielen välttävä 
suullinen taito, ei näin ollen olisi riittävää 
kielitaitoa virkaan kaksikielisessä tuomiois-
tuimessa. 

Myös ennen ehdotetun lain voimaantuloa 
määräaikaiseen tuomarin virkaan tai vir-
kasuhteeseen nimitetty olisi kielitaidon osalta 
kelpoinen tehtävään määräajan loppuun. 
Määräajan päätyttyä virkaan tai virkasuhtee-
seen voitaisiin määräajaksi nimittää vain 
henkilö, jolla on 12 §:n mukainen kielitaito. 
Tämä koskisi myös tilanteita, joissa ehdote-
tun lain voimaan tultua sama henkilö nimite-
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tään hoitamaan samaa virkasuhdetta kuin en-
nen lain voimaantuloa. 

Ehdotetun lain voimaan tultua yksikielisen 
tuomioistuimen tuomarin määräaikaiseen 
virkaan tai virkasuhteeseen voitaisiin tietyis-
sä tapauksissa nimittää enintään 30.6.2004 
päättyväksi määräajaksi. Säännös koskee 
vain niitä yksikielisessä tuomioistuimessa 
toimivia tuomareita, jotka ovat osoittaneet 
toisen  kielen  välttävää  suullista  taitoa.  
Valtionhallinnon tutkintojärjestelmän uudis-
tamisen myötä välttävän suullisen kielitaidon 
taso poistuu. Uudessa järjestelmässä yksikie-
lisen tuomioistuimen tuomarilta vaadittaisiin  
siis toisen kuin virka-alueen väestön kielen 
tyydyttävää ymmärtämisen taitoa ja tyydyt-
tävää suullista taitoa. Kuuden kuukauden 
ylimenokauden aikana määräaikaiseen vir-
kaan nimitetyllä olisi  mahdollisuus  suorittaa 
suullinen  kielikoe  vähintään  arvosanalla 
tyydyttävä.  Tämän jälkeen hänet voitaisiin 
12 §:n säännöksiä noudattaen nimittää uude l-
leen samaan virkaan tai virkasuhteeseen. 
Siirtymäsäännöksen tarkoituksena on rajoi-
tettuna aikana turvata määräaikaisen virka-
miehen mahdollisuus suorittaa tarvittava kie-
likoe. 

Siirtymäsäännöksistä seuraisi, että tuomari 
edellä mainituissa tapauksissa 12 §:n sään-
nöksistä huolimatta olisi kielitaidon osalta 
muodollisesti kelpoinen virkaan tai virkasuh-
teeseen. 

 
1.2. Laki hovioikeuslain 6 §:n muuttami-

sesta 

6 §. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia 6 
§:n 1 momenttiin . 

Ehdotuksen mukaan pykälän 2 momenttia 
muutetaan siten, että siinä säädetään hovioi-
keuden esittelijän, sekä asessorin että viskaa-
lin, suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevis-
ta kelpoisuusvaatimuksista. Esittelijältä edel-
lytetään hovioikeuden tuomiopiirin väestön 
enemmistön kielen erinomaista suullista ja 
kirjallista taitoa. Tämän lisäksi yksikielisessä 
hovioikeudessa edellytetään toisen kielen 
tyydyttävää ymmärtämisen taitoa ja tyydyt-
tävää suullista taitoa. Kaksikielisessä hovioi-
keudessa esittelijältä edellytetään tuomiopii-
rin väestön vähemmistön kielen tyydyttävää 
suullista ja kirjallista taitoa. 

Ehdotetun sääntelyn mukaan esittelijän kie-
litaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset vas-
taavat tuomareiden vastaavia kelpoisuusvaa-
timuksia. Esittelijän kielitaitoa koskevien 
kelpoisuusvaatimusten rinnastaminen tuoma-
reilta edellytettävään kielitaitoon on peruste l-
tua, koska esittelijän tehtävänä on valmistella 
tuomioistuimen ratkaisuja, koska esittelijä 
tehtävässään pätevöityy tuomarin virkaan ja 
koska hän myös lain nojalla voi toimia hovi-
oikeuden jäsenenä. 

Pykälän 3 momentti vastaisi asiallisesti ny-
kyistä 2 momenttia. Selvyyden vuoksi kui-
tenkin säädettäisiin, että esittelijäksi määrä-
tyn virkamiehen tulee täyttää muutetussa 2 
momentissa säädetyt kielitaitoa koskevat 
kelpoisuusvaatimukset. 

Siirtymäsäännöksillä varmistettaisiin, että 
esittelijän virkaan ehdotetun lain voimaan 
tullessa nimitettynä oleva edelleen säilyisi 6 
§:n 2 momentin estämättä kielitaidon osalta 
kelpoisena virkaansa sekä sellaiseen esitteli-
jän virkaan, jonka kielitaitoa koskevat ke l-
poisuusvaatimukset ovat samanlaiset kuin 
sen viran, johon hän lain voimaan tullessa oli 
kielitaidon osalta kelpoinen. Esimerkiksi yk-
sikielisesti suomenkielisen hovioikeuden 
esittelijä olisi kielitaidon osalta kelpoinen 
myös muuhun esittelijän virkaan samassa tai 
toisessa yksikielisesti suomenkielisessä tuo-
mioistuimessa, vaikka hänellä ei olisikaan 6 
§:n 2 momentin 1 kohdan edellyttämää ruot-
sin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Tämä 
koskisi myös yksikielisen hovioikeuden esit-
telijää, joka siirtyisi esittelijäksi samankieli-
seen hallinto-oikeuteen. Sääntelyllä ei kui-
tenkaan pyritä tutkintosuoritusten rinnasta-
miseen toisiinsa. Ehdotetun lain voimaan tul-
lessa yksikielisen hovioikeuden esittelijän 
virkaan nimitettynä olevalla, jolla on vaadit-
tava toisen kielen ymmärtämisen taito, ei 
näin ollen olisi riittävää kielitaitoa virkaan 
kaksikielisessä hovioikeudessa.  

Myös ennen ehdotetun lain voimaantuloa 
määräaikaiseen esittelijän virkaan tai vir-
kasuhteeseen nimitetty olisi kielitaidon osalta 
kelpoinen tehtävään tuon määräajan loppuun. 
Määräajan päätyttyä virkaan tai virkasuhtee-
seen voitaisiin määräajaksi nimittää vain 
henkilö, jolla on 6 §:n 2 momentin mukainen 
kielitaito. Tämä koskisi myös tilanteita, jois-
sa ehdotetun lain voimaan tultua sama henki-
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lö nimitetään hoitamaan samaa virkasuhdetta 
kuin ennen lain voimaantuloa. 

Ehdotetun  lain  voimaan tultua yksikieli-
sen hovioikeuden esittelijän määräaikaiseen 
virkaan tai virkasuhteeseen voitaisiin tietyis-
sä tapauksissa nimittää enintään 30.6.2004 
päättyväksi määräajaksi. Säännös koskee 
vain niitä yksikielisessä hovioikeudessa toi-
mivia esittelijöitä, jotka eivät ole osoittaneet 
toisen kielen tyydyttävää suullista taitoa. 
Kuuden kuukauden ylimenokauden aikana 
määräaikaiseen virkaan tai virkasuhteeseen 
nimitetyllä olisi mahdollisuus suorittaa suul-
linen kielikoe vähintään arvosanalla tyydyt-
tävä. Tämän jälkeen hänet voitaisiin 6 §:n 2 
momentin säännöksiä noudattaen nimittää 
uudelleen samaan virkaan tai virkasuhtee-
seen. Siirtymäsäännöksen tarkoituksena on 
rajoitettuna aikana turvata määräaikaisen vir-
kamiehen mahdollisuus suorittaa tarvittava 
kielikoe. 

Siirtymäsäännöksistä seuraisi, että esittelijä 
edellä mainituissa tapauksissa 6 §:n 2 mo-
mentin säännöksistä huolimatta olisi kielita i-
don osalta muodollisesti kelpoinen virkaan 
tai virkasuhteeseen. 

 
1.3. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta 

4 a §. Ehdotuksen  mukaan  käräjäoikeus-
lakiin  lisätään  uusi 4 a §, jossa säädetään 
käräjäviskaalin ja notaarin suomen ja ruotsin 
kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuk-
sista. Käräjäviskaalin muista kelpoisuusvaa-
timuksista  säädetään  lain 3 a §:n 2 momen-
tissa  ja  notaarin   tutkintoa   koskevista   
kelpoisuusvaatimuksista ja velvollisuuksista 
4 §:ssä. 

Ehdotetun sääntelyn mukaan käräjäviskaa-
lin ja notaarin kielitaitoa koskevat kelpoi-
suusvaatimukset vastaavat tuomareiden vas-
taavia kelpoisuusvaatimuksia samankielises-
sä käräjäoikeudessa. Käräjäviskaalia koske-
vien kelpoisuusvaatimusten rinnastaminen 
tuomareita edellytettävään kielita itoon on pe-
rusteltua, koska käräjäviskaali kuuluu tuo-
mioistuimen lainoppineeseen henkilökuntaan 
ja on monissa asioissa ilman erillistä määrä-
ystä toimivaltainen toimimaan tuomarina. 
Notaari pätevöityy tuomioistuinharjoittelun 
myötä tuomarin virkaan ja hänet voidaan 
myös määrätä toimimaan tuomarin tehtävis-

sä. Myös notaarilta on näin ollen perusteltua 
edellyttää vastaavaa kielitaitoa kuin saman-
kielisen käräjäoikeuden tuomareilta. 

Ehdotuksen mukaan käräjäviskaalilta ja no-
taarilta edellytetään käräjäoikeuden tuomio-
piirin väestön enemmistön kielen erinomaista 
suullista ja kirjallista taitoa. Tämän lisäksi 
yksikielisessä käräjäoikeudessa edellytetään 
toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen tai-
toa ja tyydyttävää suullista taitoa. Kaksikieli-
sessä käräjäoikeudessa käräjäviskaalilta ja 
notaarilta edellytetään tuomiopiirin väestön 
vähemmistön kielen tyydyttävää suullista ja 
kirjallista taitoa. 

Ehdotetun 4 a §:n mukaan Ahvenanmaan 
käräjäoikeuden notaarin kielitaitoa koskevis-
ta kelpoisuusvaatimuksista säädetään Ahve-
nanmaan itsehallintolain nojalla valtioneu-
voston asetuksella. Säännös on luonteeltaan 
informatiivinen. 

13 a §. Pykälän 1 momenttiin ei ehdoteta 
muutoksia. Pykälän 2 momenttiin  sisältyvä 
viittaus oikeusministeriön päätökseen muu-
tettaisiin viittaukseksi oikeusministeriön ase-
tukseen. 

Ehdotuksen  mukaan  pykälään lisätään uu-
si 3 momentti, jossa säädetään maaoikeusin-
sinöörin virkaan nimitettävän suomen ja 
ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuus-
vaatimuksista. Maaoikeuksina toimivat kiin-
teistönmuodostamislain (554/1995) 241 a §:n 
mukaan Hämeenlinnan, Kuopion, Mikkelin, 
Oulun, Rovaniemen, Turun, Vaasan ja Van-
taan käräjäoikeudet. Maaoikeuksien tuomio-
piireistä säädetään valtioneuvoston asetuksel-
la käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maa-
oikeuden käsiteltäviksi säädetyistä asioista 
(163/2001). Ehdotetun lain mukaan käräjäoi-
keuslain 13 a §:n mukaisen tuomiopiirin kä-
sitteen määrittelyssä ratkaiseva on käräjäoi-
keuden varsinainen tuomiopiiri, toisin sanoen 
tuomiopiiri muissakin kuin maaoikeusasiois-
sa (esimerkiksi Vaasan käräjäoikeuden tuo-
miopiiri on Vaasan kaupunki, maaoikeusasi-
oissa kuitenkin Pohjanmaan maanmittaus-
toimiston toimialue). 

Maaoikeusinsinööriltä edellytetään sen kä-
räjäoikeuden tuomiopiirin väestön enemmis-
tön erinomaista suullista ja kirjallista taitoa, 
johon maaoikeusinsinööri nimitetään käsitte-
lemään maaoikeusasioissa. Tämän lisäksi yk-
sikielisessä käräjäoikeudessa maaoikeusins i-
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nööriltä edellytetään käräjäoikeuden tuomio-
piirin toisen kielen tyydyttävää ymmärtämi-
sen taitoa ja tyydyttävää suullista taitoa. 
Kaksikielisessä käräjäoikeudessa maaoikeus-
insinööriltä edellytetään käräjäoikeuden 
tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen 
tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. 

Pykälän  nykyinen  3  momentti  siirtyisi 
sisällöltään muuttumattomana uudeksi 4 
momentiksi. 

Siirtymäsäännöksin turvattaisiin, että lain 
voimaan tullessa käräjäviskaalin virkaan eh-
dotetun lain voimaan tullessa nimitettynä 
oleva edelleen säilyisi 4 a §:n 1 momentin es-
tämättä kielitaidon osalta kelpoisena virkaan-
sa sekä sellaiseen käräjäviskaalin virkaan, 
jonka kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaati-
mukset ovat samanlaiset kuin sen viran, jo-
hon hän lain voimaan tullessa oli kielitaidon 
osalta kelpoinen. Esimerkiksi yksikielisesti 
suomenkielisen käräjäoikeuden käräjäviskaa-
li olisi kielitaidon osalta kelpoinen myös 
muuhun käräjäviskaalin virkaan samassa tai 
toisessa yksikielisesti suomenkielisessä kärä-
jäoikeudessa, vaikka hänellä ei olisikaan 4 a 
§:n 1 momentin edellyttämää ruotsin kielen 
tyydyttävää suullista taitoa. 

Siirtymäsäännöksin turvattaisiin edelleen, 
että ennen ehdotetun lain voimaantuloa mää-
räajaksi käräjäviskaaliksi nimitetty säilyisi 
kielitaidon osalta kelpoisena virkasuhteeseen 
sen määräajan loppuun. Sama koskisi ennen 
lain voimaantuloa notaariksi nimitettyä hä-
nen harjoittelukautensa loppuun. 

Ehdotetun  lain  voimaan  tultua  yksikieli-
sen  käräjäoikeuden  käräjäviskaalin  tai  no-
taarin  määräaikaiseen  virkaan  tai  virkasuh-
teeseen  voitaisiin  tietyissä  tapauksissa  ni-
mittää  enintään  30.6.2004  päättyväksi  
määräajaksi. Säännös koskee vain niitä yks i-
kielisessä käräjäoikeudessa toimivia käräjä-
viskaaleja ja notaareja, jotka eivät ole osoit-
taneet toisen kielen tyydyttävää suullista ta i-
toa. Kuuden kuukauden ylimenokauden ai-
kana määräaikaiseen virkaan tai virkasuhtee-
seen nimitetyllä olisi mahdollisuus suorittaa 
suullinen kielikoe vähintään arvosanalla tyy-
dyttävä. Tämän jälkeen hänet voitaisiin 4 a 
§:n 1 momentin säännöksiä noudattaen ni-
mittää uudelleen samaan virkaan tai vir-
kasuhteeseen. Siirtymäsäännöksen tarkoituk-
sena on rajoitettuna aikana turvata määräai-

kaisen virkamiehen mahdollisuus suorittaa 
tarvittava kielikoe. 

 
 

1.4. Laki korkeimmasta hallinto-
oikeudesta annetun lain 2 a §:n muut-
tamisesta 

2 a §. Ehdotuksen mukaan 2 a §:n 3 mo-
menttiin lisätään uusi kolmas virke, jossa 
säädetään korkeimman hallinto-oikeuden si-
vutoimisen ympäristöasiantuntijaneuvoksen 
suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista 
kelpoisuusvaatimuksista. Ympäristöasiantun-
tijaneuvokselta edellytettäisiin suomen kielen 
hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruot-
sin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista 
taitoa. Ympäristöasiantuntijaneuvoksella on 
säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkea-
koulututkinto. Nykyisessä tutkintojärjestel-
mässä korkeakoulututkintoon sisältyy tutkin-
non kielen kypsyysnäyte, jolla osoitetaan kie-
len täydellistä hallitsemista (tulevaisuudessa 
erinomaista taitoa), jos henkilö on saanut 
koulusivistyksensä samalla kielellä kuin hän 
on suorittanut tutkintonsa. Tutkintoon sisäl-
tyy myös toisen kotimaisen kielen ns. pieni 
kielikoe, jolla osoitetaan kielen hyvää tai 
tyydyttävää taitoa. Näin ollen suomen kiele l-
lä tutkinnon suorittanut henkilö, joka on saa-
nut koulusivistyksensä samalla kielellä, on 
suoraan tutkintoonsa sisältyvien kielikoke i-
den nojalla kielitaidon osalta muodollisesti 
kelpoinen ympäristöasiantuntijaneuvoksen 
tehtävään. Vastaavasti ruotsin kielellä tutkin-
non suorittanut henkilö, joka on suorittanut 
suomen kielen ns. pienen kielikokeen ar-
vosanalla hyvä, on suoraan tutkintoonsa si-
sältyvien kielikokeiden nojalla kielitaidon 
osalta muodollisesti kelpoinen ympäristöasi-
antuntijaneuvoksen tehtävään. 

Esityksessä ei ehdoteta sivutoimiselle ym-
päristöasiantuntijaneuvokselle kummankaan 
kielen erinomaista taitoa muodollisena ke l-
poisuusvaatimuksena. Tätä perustellaan sillä, 
että korkeimman hallinto-oikeuden päätös-
ehdotuksen yleensä valmistelee asianomaisen 
asian esittelijä. Ympäristöasiantuntijaneuvos 
ei asiantuntijajäsenenä myöskään toimi is-
tunnon puheenjohtajana. Hänen suulliselle ja 
kirjalliselle kielitaidolleen ei näin ollen ole 
tarvetta asettaa samanlaisia kelpoisuusvaati-
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muksia kuin korkeimman hallinto-oikeuden 
tuomarille ja esittelijälle. 

Siirtymäsäännöksin turvattaisiin, että ennen 
ehdotetun lain voimaantuloa määräajaksi si-
vutoimiseksi jäseneksi nimitetty olisi ede l-
leen kielitaidon osalta kelpoinen tehtävään 
sen määräajan loppuun. 

 
1.5. Laki hallinto-oikeuslain muuttami-

sesta 

8 a §. Asiantuntijajäsenten kielitaitoa kos-
kevat kelpoisuusvaatimukset. Ehdotuksen 
mukaan lakiin lisätään uusi 8 a §, jossa ha l-
linto-oikeuden asiantuntijajäsenten suomen 
ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuus-
vaatimukset määritellään. Asiantuntija-
jäseniltä edellytettäisiin hallinto-oikeuden 
tuomiopiirin enemmistön kielen hyvää suul-
lista ja kirjallista taitoa. Lisäksi yksikielisen 
hallinto-oikeuden asiantuntijajäseniltä edelly-
tettäisiin toisen kielen tyydyttävää ymmärtä-
misen taitoa ja tyydyttävää suullista taitoa. 
Kaksikielisen hallinto-oikeuden asiantuntija-
jäseniltä edellytettäisiin tuomiopiirin väestön 
vähemmistön kielen tyydyttävää suullista ja 
kirjallista taitoa. Hallinto-oikeuden asiantun-
tijajäsenellä on hallinto-oikeuslain 8 §:n 2 
momentin mukaan säädettynä kelpoisuusvaa-
timuksena korkeakoulututkinto. Nykyisessä 
tutkintojärjestelmässä korkeakoulututkintoon 
sisältyy tutkinnon kielen kypsyysnäyte, jolla 
osoitetaan kielen täydellistä hallitsemista (tu-
levaisuudessa erinomaista taitoa), jos henkilö 
on saanut koulusivistyksensä samalla kielellä 
kuin hän on suorittanut tutkintonsa. Tutkin-
toon sisältyy myös toisen kotimaisen kielen 
ns. pieni kielikoe, jolla osoitetaan kielen hy-
vää tai tyydyttävää taitoa. Näin ollen suomen 
kielellä tutkinnon suorittaneella henkilöllä, 
joka on saanut koulusivistyksensä samalla 
kielellä, on suoraan tutkintoonsa sisältyvien 
kielikokeiden nojalla erinomainen suomen 
kielen ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen 
taito ja hän on täten kielitaidon osalta muo-
dollisesti kelpoinen asiantuntijajäsenen teh-
tävään sekä yksi- että kaksikieliseen hallinto-
oikeuteen. Vastaavasti ruotsin kielellä tut-
kinnon suorittanut henkilö, joka on suoritta-
nut suomen kielen ns. pienen kielikokeen ar-
vosanalla hyvä, on suoraan tutkintoonsa si-
sältyvien kielikokeiden nojalla kielitaidon 

osalta muodollisesti kelpoinen asiantuntijajä-
senen tehtävään niin yksi- kuin kaksikie-
liseenkin hallinto-oikeuteen. 

Esityksessä ei ehdoteta asiantuntijajäsenille 
kummankaan kielen erinomaista taitoa muo-
dollisena kelpoisuusvaatimuksena. Tätä pe-
rustellaan sillä, että hallinto-oikeuden pää-
tösehdotuksen yleensä valmistelee asian-
omaisen asian esittelijä. Asiantuntijajäsen ei 
myöskään toimi istunnon puheenjohtajana. 
Hänen suulliselle ja kirjalliselle kielitaidol-
leen ei näin ollen ole tarvetta asettaa saman-
laisia kelpoisuusvaatimuksia kuin ha llinto-
oikeuden tuomarille ja esittelijälle. 

Asiantuntijajäsenen kielitaitoa koskevat 
kelpoisuusvaatimukset soveltuvat myös asi-
antuntijajäsenen varajäseneen. 

10 §. Esittelijät. Ehdotuksen mukaan pykä-
län 2 momenttia  muutetaan siten, että siinä 
säädetään hallinto-oikeuden esittelijän – sekä 
hallinto-oikeussihteerin että notaarin – suo-
men ja ruotsin kielen taitoa koskevista ke l-
poisuusvaatimuksista. Esittelijältä edellyte-
tään hallinto-oikeuden tuomiopiirin väestön 
enemmistön erinomaista suullista ja kirjallis-
ta taitoa. Tämän lisäksi yksikielisessä hallin-
to-oikeudessa edellytetään toisen kielen tyy-
dyttävää ymmärtämisen taitoa ja tyydyttävää 
suullista taitoa. Kaksikielisessä hallinto-
oikeudessa esittelijältä edellytetään tuomio-
piirin väestön vähemmistön kielen tyydyttä-
vää suullista ja kirjallista taitoa. 

Ehdotetun sääntelyn mukaan esittelijän kie-
litaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset vas-
taavat tuomareiden vastaavia kelpoisuusvaa-
timuksia. Esittelijän kielitaitoa koskevien 
kelpoisuusvaatimusten rinnastaminen tuoma-
reita edellytettävään kielitaitoon on peruste l-
tua, koska esittelijän tehtävänä on valmistella 
tuomioistuimen ratkaisuja. Tämän lisäksi 
hallinto-oikeussihteerit tehtävässään pätevöi-
tyvät tuomarin virkaan. 

Siirtymäsäännöksillä varmistettaisiin, että 
esittelijän virkaan ehdotetun lain voimaan 
tullessa nimitettynä oleva edelleen säilyisi 10 
§:n 2 momentin estämättä kielitaidon osalta 
kelpoisena virkaansa sekä sellaiseen esitteli-
jän virkaan, jonka kielitaitoa koskevat ke l-
poisuusvaatimukset ovat samanlaiset kuin 
sen viran, johon hän lain voimaan tullessa oli 
kielitaidon osalta kelpoinen. Esimerkiksi yk-
sikielisesti suomenkielisen ha llinto-oikeuden 
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esittelijä olisi kielitaidon osalta kelpoinen 
myös muuhun esittelijän virkaan samassa tai 
toisessa yksikielisesti suomenkielisessä tuo-
mioistuimessa, vaikka hänellä ei olisikaan 10 
§:n 2 momentin 1 kohdan edellyttämää ruot-
sin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Tämä 
koskis i myös yksikielisen hallinto-oikeuden 
esittelijää, joka siirtyisi esittelijäksi saman-
kieliseen hovioikeuteen. Sääntelyllä ei kui-
tenkaan pyritä tutkintosuoritusten rinnasta-
miseen toisiinsa. Ehdotetun lain voimaan tul-
lessa yksikielisen hallinto-oikeuden esitteli-
jän virkaan nimitettynä olevalla, jolla on 
vaadittava toisen kielen ymmärtämisen taito, 
ei näin ollen olisi riittävää kielitaitoa virkaan 
kaksikielisessä hallinto-oikeudessa. 

Myös ennen ehdotetun lain voimaantuloa 
määräaikaiseen esittelijän virkaan tai vir-
kasuhteeseen nimitetty olisi kielitaidon osalta 
kelpoinen  tehtävään tuon määräajan lop-
puun. Määräajan päätyttyä virkaan tai vir-
kasuhteeseen voitaisiin määräajaksi nimittää 
vain henkilö,  jolla on 10 §:n 2 momentin 
mukainen  kielitaito. Tämä  koskisi  myös ti-
lanteita,  joissa  ehdotetun lain voimaan tul-
tua sama henkilö nimitetään hoitamaan sa-
maa virkasuhdetta kuin ennen lain voimaan-
tuloa. 

Ehdotetun lain voimaan tultua yksikielisen 
hallinto-oikeuden esittelijän määräaikaiseen 
virkaan tai virkasuhteeseen voitaisiin tietyis-
sä tapauksissa nimittää enintään 30.6.2004 
päättyväksi määräajaksi. Säännös koskee 
vain niitä yksikielisessä hallinto-oikeudessa 
toimivia esittelijöitä, jotka eivät ole osoitta-
neet toisen kielen tyydyttävää suullista taitoa. 
Kuuden kuukauden ylimenokauden aikana 
määräaikaiseen virkaan tai virkasuhteeseen 
nimitetyllä olisi mahdollisuus suorittaa suul-
linen kielikoe vähintään arvosanalla tyydyt-
tävä. Tämän jälkeen hänet voitaisiin 10 §:n 2 
momentin säännöksiä noudattaen nimittää 
uudelleen samaan virkaan tai virkasuhtee-
seen. Siirtymäsäännöksen tarkoituksena on 
rajoitettuna aikana turvata määräaikaisen vir-
kamiehen mahdollisuus suorittaa tarvittava 
kielikoe. 

Siirtymäsäännöksistä seuraisi, että esittelijä 
edellä mainituissa tapauksissa 10 §:n 2 mo-
mentin säännöksistä huolimatta olisi kielita i-
don osalta muodollisesti kelpoinen virkaan 
tai virkasuhteeseen. 

1.6. Laki vakuutusoikeuslain muuttami-
sesta 

5 a §. Sivutoimisten  jäsenten  kielitaito. 
Ehdotuksen mukaan lakiin lisätään uusi 5 a 
§, jossa säädetään vakuutusoikeuden lääkäri-
jäsenten ja muiden sivutoimisten jäsenten 
suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista 
kelpoisuusvaatimuksista. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusoi-
keuden lääkärijäseneltä edellytettäisiin suo-
men kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa 
sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja 
kirja llista taitoa. Lääkärijäsenen tulee lain 4 
§:n mukaan olla laillistettu lääkäri, mikä 
merkitsee,  että  lääkärijäsenellä  on  säädet-
tynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulu-
tutkinto. Nykyisessä tutkintojärjestelmässä 
korkeakoulututkintoon sisältyy tutkinnon 
kielen kypsyysnäyte, jolla osoitetaan kielen 
täydellistä hallitsemista (tulevaisuudessa 
erinomaista taitoa), jos henkilö on saanut 
koulusivistyksensä samalla kielellä kuin hän 
on suorittanut tutkintonsa. Tutkintoon sisäl-
tyy myös toisen kotimaisen kielen ns. pieni 
kielikoe, jolla osoitetaan kielen hyvää tai 
tyydyttävää taitoa. Näin ollen suomen kiele l-
lä tutkinnon suorittanut henkilö, joka on saa-
nut koulusivistyksensä samalla kielellä, on 
suoraan tutkintoonsa sisältyvien kielikoke i-
den nojalla kielitaidon osalta muodollisesti 
kelpoinen lääkärijäsenen tehtävään. Vastaa-
vasti ruotsin kielellä tutkinnon suorittanut 
henkilö, joka on suorittanut suomen kielen 
ns. pienen kielikokeen arvosanalla hyvä, on 
suoraan tutkintoonsa sisältyvien kielikoke i-
den nojalla kielitaidon osalta muodollisesti 
kelpoinen lääkärijäsenen tehtävään. 

Pykälän  2  momentin  mukaan  vakuutus-
oikeuden muut kuin 1 momentissa tarkoitetut 
sivutoimiset jäsenet tulee määrätä siten, että 
vakuutusoikeudessa on riittävästi sekä suo-
men että ruotsin kielen taitoisia jäseniä. Kie-
litaitoa ei näin ollen näiden jäsenten osalta 
sidota muodollisiin kielitaitovaatimuksiin tai 
tutkintosuorituksiin. Tämä sääntelytekniikka 
on perusteltu, sillä muilla sivutoimisilla jäse-
nillä ei ole esimerkiksi tutkintoa koskevia 
kelpoisuusvaatimuksia, ja heillä voi näin ol-
len olla sangen monimuotoinen koulutustaus-
ta, johon ei välttämättä kuulu kielitutkintoja. 
Toisaalta suomen- ja ruotsinkielisen väestön 



   
  

 

20

perustuslain ja kielilain mukaiset oikeudet 
sekä oikeusturva edellyttävät, että tässäkin 
jäsenryhmässä on molempia kieliä taitavia 
jäseniä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin selvyy-
den vuoksi, että 1 ja 2 momentin säännöksiä 
sovelletaan myös lääkärijäsenten ja muiden 
sivutoimisten jäsenten varajäseniin. 

Siirtymäsäännöksin turvattaisiin, että ennen 
ehdotetun lain voimaantuloa määräajaksi ni-
mitetty lääkärijäsen ja muu sivutoiminen jä-
sen olisi edelleen kielitaidon osalta ke lpoinen 
tehtävään sen määräajan loppuun. Sama kos-
kisi heidän varajäseniään. 

 
1.7. Laki työtuomioistuimesta annetun 

lain 6 §:n muuttamisesta 

6 §. Ehdotuksen mukaan pykälän 1  mo-
mentti vastaisi nykyistä sääntelyä. Nykyisen 
1 momentin viimeisen virkkeen sisältö sisäl-
tyisi kuitenkin uuteen 4 momenttiin. 

Pykälän 2 momentissa säädeltäisiin niiden 
työtuomioistuimen jäsenten ja varajäsenten 
suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista 
kelpoisuusvaatimuksista, joilta lain 2 §:n 2 
momentin mukaan edellytetään työoloihin 
perehtyneisyyden lisäksi tuomarin virkaan 
vaadittava tutkinto. Esityksen mukaan näiltä 
työtuomioistuimen jäseniltä edellytettäisiin 
suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista 
taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullis-
ta ja kirjallista taitoa. Nykyisessä tutkintojä r-
jestelmässä korkeakoulututkintoon sisältyy 
tutkinnon kielen kypsyysnäyte, jolla osoite-
taan kielen täydellistä hallitsemista (tuleva i-
suudessa erinomaista taitoa), jos henkilö on 
saanut koulusivistyksensä samalla kielellä 
kuin hän on suorittanut tutkintonsa. Tutkin-
toon sisältyy myös toisen kotimaisen kie len 
ns. pieni kielikoe, jolla osoitetaan kielen hy-
vää tai tyydyttävää taitoa. Näin ollen suomen 
kielellä tutkinnon suorittanut henkilö, joka on 
saanut koulusivistyksensä samalla kielellä, 
on suoraan tutkintoonsa sisältyvien kieliko-
keiden nojalla kielitaidon osalta muodollises-
ti kelpoinen työtuomioistuimen jäseneksi. 
Vastaavasti ruotsin kielellä tutkinnon suorit-
tanut henkilö, joka on suorittanut suomen 
kielen ns. pienen kielikokeen arvosanalla hy-
vä, on suoraan tutkintoonsa sisältyvien kieli-
kokeiden nojalla kielitaidon osalta muodolli-

sesti kelpoinen työtuomioistuimen jäseneksi. 
Pykälän 3 momentin mukaan työtuomiois-

tuimen muut kuin 2 momentissa tarkoitetut 
jäsenet tulee nimittää siten, että heidän kes-
kuudessaan on riittävästi sekä suomen että 
ruotsin kielen taitoisia jäseniä. Kielitaitoa ei 
näin ollen näiden jäsenten osalta sidota muo-
dollisiin kielitaitovaatimuksiin tai tutkinto-
suorituksiin. Tämä sääntelytekniikka on pe-
rusteltu, sillä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuil-
ta työtuomioistuimen jäseniltä edellytetään 
perehtyneisyyttä työsuhteisiin ja virkasuhte i-
siin, ja heillä voi näin ollen olla sangen mo-
nimuotoinen koulutustausta, johon ei välttä-
mättä kuulu kielitutkintoja. Toisaalta suo-
men- ja ruotsinkielisen väestön perustuslain 
ja kielilain mukaiset oikeudet sekä oikeus-
turva edellyttävät, että tässäkin jäsenryhmäs-
sä on molempia kieliä taitavia jäseniä.  

Pykälän 4 momentti vastaisi sisällöltään 
nykyisen pykälän viimeistä virkettä. Laki-
teknisen selkeyden vuoksi säännös työtuo-
mioistuimen jäsenten eroamisvelvollisuudes-
ta ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi erilli-
seksi momentiksi kelpoisuusvaatimuksia 
koskevien säännösten jälkeen. 

Siirtymäsäännöksin turvattaisiin, että ennen 
ehdotetun lain voimaantuloa työtuomioistui-
men jäseneksi tai varajäseneksi määräajaksi 
nimitetty olis i edelleen kielitaidon osalta ke l-
poinen tehtävään sen määräajan loppuun.  

 
1.8. Laki markkinaoikeuslain muuttami-

sesta 

5 a §. Asiantuntijajäsenten kielitaitoa kos-
kevat kelpoisuusvaatimukset. Ehdotuksen 
mukaan lakiin lisätään uusi 5 a §, jossa sää-
detään markkinaoikeuden asiantuntijajäsen-
ten suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista 
kelpoisuusvaatimuksista. Asiantuntijajäsenil-
tä edellytettäisiin suomen kielen hyvää suul-
lista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen 
tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Asi-
antuntijajäsenillä on säädettynä kelpoisuus-
vaatimuksena korkeakoulututkinto. Nykyi-
sessä tutkintojärjestelmässä korkeakoulutut-
kintoon sisältyy tutkinnon kielen kypsyys-
näyte, jolla osoitetaan kielen täydellistä hal-
litsemista (tulevaisuudessa erinomaista tai-
toa), jos henkilö on saanut koulusivistyksen-
sä samalla kielellä kuin hän on suorittanut 
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tutkintonsa. Tutkintoon sisältyy myös toisen 
kotimaisen kielen ns. pieni kielikoe, jolla 
osoitetaan kielen hyvää tai tyydyttävää taitoa. 
Näin ollen suomen kielellä tutkinnon suorit-
tanut henkilö, joka on saanut koulusivistyk-
sensä samalla kielellä, on suoraan tutkintoon-
sa sisältyvien kielikokeiden nojalla kielita i-
don osalta muodollisesti kelpoinen asiantun-
tijajäsenen tehtävään. Vastaavasti ruotsin 
kielellä tutkinnon suorittanut henkilö, joka on 
suorittanut suomen kielen ns. pienen kieliko-
keen arvosanalla hyvä, on suoraan tutkin-
toonsa sisältyvien kielikokeiden nojalla kieli-
taidon osalta muodollisesti kelpoinen asian-
tuntijajäsenen tehtävään. 

Esityksessä ei ehdoteta markkinaoikeuden 
asiantuntijajäsenille kummankaan kielen 
erinomaista taitoa muodollisena kelpoisuus-
vaatimuksena. Tätä perustellaan sillä, että 
markkinaoikeuden päätösehdotuksen yleensä 
valmistelee asianomaisen asian esittelijä. 
Asiantuntijajäsen ei myöskään toimi istunnon 
puheenjohtajana. Hänen suulliselle ja kirjalli-
selle kielitaidolleen ei näin ollen ole tarvetta 
asettaa samanlaisia kelpoisuusvaatimuksia 
kuin markkinaoikeuden tuomarille ja esitteli-
jälle. 

Siirtymäsäännöksin turvattaisiin, että ennen 
ehdotetun la in voimaantuloa määräajaksi 
määrätty asiantuntijajäsen olisi edelleen kie-
litaidon osalta kelpoinen tehtävään sen mää-
räajan loppuun. 

 
1.9. Laki sotilasoikeudenkäyntilain muut-

tamisesta 

10 a §. Ehdotuksen mukaan sotilasoikeu-
denkäyntilakiin lisättäisiin uusi 10 a §, jossa 
säädettäisiin sotilasoikeudenkäyntiasioiden 
käsittelyyn osallistuvien sotilasjäsenten suo-
men ja ruotsin kielen taidosta ja kielitaitoa 
koskevista kelpoisuusvaatimuksista. 

Pykälän  1  momentissa  säädettäisiin  ali-
oikeuden  sotilasjäsenten  kie litaidosta. Näis-
tä sotilasjäsenistä tulee lain 10 §:n 1 momen-
tin mukaan toisen olla upseeri ja toisen opis-
toupseeri, aliupseeri tai sotilasammattihenki-
lö taikka miehistöön kuuluva sotilas. Nämä 
sotilasjäsenet tulee määrätä siten, että soti-
lasoikeudenkäyntiasioiden käsittelyyn osal-
listuvien sotilasjäsenten keskuudessa on riit-
tävästi sekä suomen että ruotsin kielen taitoi-

sia jäseniä. Kielitaitoa ei näin ollen näiden 
jäsenten osalta sidota muodollisiin kielitaito-
vaatimuksiin tai tutkintosuorituksiin. Tämä 
sääntelytekniikka on perusteltu, sillä upseere-
ja lukuun ottamatta 10 §:n 1 momentissa tar-
koitetuilta sotilasjäseniltä ei edellytetä kor-
keakoulututkintoa eikä heidän koulutustaus-
taansa välttämättä kuulu kielitutkintoja. Kui-
tenkin suomen- ja ruotsinkielisen väestön pe-
rustuslain ja kielilain mukaiset oikeudet sekä 
oikeusturva edellyttävät, että alioikeuden so-
tilasjäsenet määrätään siten, että sotilasoi-
keudenkäyntiasioiden käsittelyyn alioikeu-
dessa osallistuvien keskuudessa on molempia 
kieliä taitavia jäseniä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kor-
keimman oikeuden ja hovioikeuden sotila s-
jäsenten kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaa-
timuksista. Lain 10 §:n 2 momentin mukaan 
hovioikeuden sotilasjäsenen tulee olla vähin-
tään majurin arvoinen upseeri ja 10 §:n 3 
momentin mukaan korkeimman oikeuden so-
tilasjäsenen vähintään everstin arvoinen up-
seeri. Esityksen mukaan näiltä sotilasjäsenil-
tä edellytettäisiin suomen kielen hyvää suul-
lista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen 
tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Ny-
kyisessä tutkintojärjestelmässä korkeakoulu-
tutkintoon, jota 2 momentin tarkoittamilta so-
tilasjäseniltä edellytetään, sisältyy tutkinnon 
kielen kypsyysnäyte, jolla osoitetaan kielen 
täydellistä hallitsemista (tulevaisuudessa 
erinomaista taitoa), jos henkilö on saanut 
koulusivistyksensä samalla kielellä kuin hän 
on suorittanut tutkintonsa. Tutkintoon sisäl-
tyy myös toisen kotimaisen kielen ns. pieni 
kielikoe, jolla osoitetaan kielen hyvää tai 
tyydyttävää taitoa. Näin ollen suomen kiele l-
lä tutkinnon suorittanut henkilö, joka on saa-
nut koulusivistyksensä samalla kielellä, on 
suoraan tutkintoonsa sisältyvien kielikoke i-
den nojalla kielitaidon osalta muodollisesti 
kelpoinen korkeimman oikeuden ja hovioi-
keuden sotilasjäseneksi. Vastaavasti ruotsin 
kielellä tutkinnon suorittanut henkilö, joka on 
suorittanut suomen kielen ns. pienen kieliko-
keen arvosanalla hyvä, on suoraan tutkin-
toonsa sisältyvien kielikokeiden nojalla kieli-
taidon osalta muodollisesti kelpoinen sotila s-
jäseneksi. 

Siirtymäsäännöksin turvattaisiin, että ennen 
ehdotetun lain voimaantuloa määräajaksi 
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määrätty sotilasjäsen olisi edelleen kielita i-
don osalta kelpoinen tehtävään sen määrä-
ajan loppuun. 

 
1.10. Laki patentti- ja rekisterihallituksen 

valitusasioiden käsittelystä annetun 
lain 9 §:n muuttamisesta 

9 §.  Ehdotuksen   mukaan   9   §:ään   lisä-
tään   uusi   kolmas  virke,  jossa  säädettäi-
siin korkeimman hallinto-oikeuden yli-
insinöörineuvosten  suomen  ja  ruotsin  kie-
len  taitoa  koskevista  kelpoisuusvaatimuk-
sista. Yli-insinöörineuvokselta edellytettä i-
siin suomen kielen hyvää suullista ja kirja l-
lista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää 
suullista ja kirja llista taitoa. Yli-
insinöörineuvoksella on säädettynä kelpoi-
suusvaatimuksena korkeakoulututkinto. Ny-
kyisessä tutkintojärjestelmässä korkeakoulu-
tutkintoon sisältyy tutkinnon kielen kypsyys-
näyte, jolla osoitetaan kielen täydellistä hal-
litsemista (tulevaisuudessa erinomaista tai-
toa), jos henkilö on saanut koulusivistyksen-
sä samalla kielellä kuin hän on suorittanut 
tutkintonsa. Tutkintoon sisältyy myös toisen 
kotimaisen kielen ns. pieni kielikoe, jolla 
osoitetaan kielen hyvää tai tyydyttävää taitoa. 
Näin ollen suomen kielellä tutkinnon suorit-
tanut henkilö, joka on saanut koulusivistyk-
sensä samalla kielellä, on suoraan tutkintoon-
sa sisältyvien kielikokeiden nojalla kielita i-
don osalta muodollisesti kelpoinen yli-
insinöörineuvoksen tehtävään. Vastaavasti 
ruotsin kielellä tutkinnon suorittanut henkilö, 
joka on suorittanut suomen kielen ns. pienen 
kielikokeen arvosanalla hyvä, on suoraan 
tutkintoonsa sisältyvien kielikokeiden noja lla 
kielitaidon osalta muodollisesti kelpoinen 
yli-insinöörineuvoksen tehtävään. 

Esityksessä ei ehdoteta korkeimman hallin-
to-oikeuden yli-insinöörineuvoksille kum-
mankaan kielen erinomaista taitoa muodolli-
sena kelpoisuusvaatimuksena. Tätä perustel-
laan sillä, että korkeimman hallinto-oikeuden 
päätösehdotuksen yleensä valmistelee asian-
omaisen asian esittelijä. Yli-insinöörineuvos 
ei asiantuntijajäsenenä myöskään toimi is-
tunnon puheenjohtajana. Hänen suulliselle ja 

kirjalliselle kielitaidolleen ei näin ollen ole 
tarvetta asettaa samanlaisia kelpoisuusvaati-
muksia kuin markkinaoikeuden tuomarille ja 
esittelijälle. 

Siirtymäsäännöksin turvattaisiin, että ennen 
ehdotetun lain voimaantuloa määräajaksi 
määrätty yli-insinöörineuvos olisi edelleen 
kielita idon osalta kelpoinen tehtävään sen 
määräajan loppuun. 

 
2. Tarkemmat säännökset  

Ehdotettu tuomareiden nimittämisestä an-
netun lain 12 §:n 3 momentti sisältää asetuk-
senantovaltuuden. Säännös mahdollistaa, että 
valtioneuvoston asetuksella säädetään poik-
keuksia lain 12 §:n 1 momentissa säädetyistä 
kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksis-
ta, jos tuomioistuimeen lailla tai lain nojalla 
perustetaan osastoja tai virkoja suomen- tai 
ruotsinkielisen väestön kielellisten oikeuks i-
en toteutumisen turvaamiseksi. Asetuksenan-
tovaltuus ei edellytä välittömiä toimenpiteitä. 

 
3. Voimaantulo 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan samanaikaisesti uuden kielilain kanssa 
1 päivänä tammikuuta 2004. Nykyinen valti-
on virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta 
annettu laki, johon tuomareiden kielitaitoa 
koskevat kelpoisuusvaatimukset sisältyvät, 
kumoutuu uuden kielilain ja siihen liittyvän 
lainsäädännön voimaan tullessa. Ehdotetut 
lait edellyttävät tiedottamista tuomioistuimil-
le sekä tuomioistuinten nimittämiskäytäntö-
jen sekä asiantuntijajäsenten rekrytoinnin 
tarkistamista. 

 
4. Säätämisjärjestys  

Ehdotetut lait ovat muutoksia tavallisina 
lakeina säädettyihin lakeihin. Tämän johdos-
ta ehdotetut lait voidaan säätää tavallisina la-
keina. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 
tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuomareiden nimittämisestä 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (205/2000) 

1 §:n 3 momentti, 11 §:n otsikko sekä 12 ja 13 §, sellaisina kuin niistä 11 § on osaksi laissa 
1544/2001, seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtakunnanoikeudesta säädetään Suomen 
perustuslaissa. 

 
11 § 

Tuomareiden yleiset kelpoisuusvaatimukset 
ja nimittämisperusteet 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Tuomareiden suomen ja ruotsin kielen taitoa 
koskevat kelpoisuusvaatimukset 

Tuomariksi voidaan nimittää 11 §:n mukai-
set kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, 
jolla on tuomioistuimen tuomiopiirin väestön 
enemmistön kielen erinomainen suullinen ja 
kirjallinen taito sekä 

1) yksikielisessä tuomioistuimessa tuomio-
piirin väestön vähemmistön kielen tyydyttävä 
ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen 
taito; sekä  

2) kaksikielisessä tuomioistuimessa tuo-
miopiirin väestön vähemmistön kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Ahvenanmaan käräjäoikeuden ja Ahve-
nanmaan hallintotuomioistuimen tuomarei-
den kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaati-
muksista säädetään Ahvenanmaan itsehallin-
tolain nojalla va ltioneuvoston asetuksella. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 

poikkeuksia 1 momentissa säädetyistä kieli-
taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista, 
jos tuomioistuimeen perustetaan lailla tai lain 
nojalla osastoja tai virkoja suomen- tai ruot-
sinkielisen väestön kie lellisten oikeuksien to-
teutumisen turvaamiseksi. 

 
13 § 

Erivapaus 

Tuomarin viran kelpoisuusvaatimuksista ei 
voida myöntää erivapautta. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä        
kuuta     . 

Tämän lain voimaan tullessa tuomarin vir-
kaan nimitettynä oleva on kielitaidon osalta 
edelleen kelpoinen sellaiseen tuomarin vir-
kaan, johon hän oli kielitaidon osalta kelpoi-
nen ennen tämän lain voimaantuloa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-
si nimitetty tuomari on kielitaidon osalta ke l-
poinen virkasuhteeseen sen määräajan lop-
puun.  

Määräaikaiseksi tuomariksi yksikieliseen 
tuomioistuimeen voidaan tämän lain voimaan 
tultua nimittää viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2004 päättyväksi määräajaksi henkilö, 
joka on osoittanut tuomiopiirin väestön vä-
hemmistön kielen välttävää suullista taitoa ja 
joka muilta osin täyttää lain kelpoisuusvaa-
timukset. 

————— 
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2. 

Laki 
hovioikeuslain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun hovioikeuslain (56/1994) 6 § seuraavasti: 

 
6 § 

Hovioikeuden esittelijöitä ovat asessori ja 
viskaali. Kelpoisuusvaatimuksena asessorin 
ja viskaalin virkaan on oikeustieteen kandi-
daatin tutkinto sekä kokemusta tuomarin teh-
tävistä. 

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuk-
sena esittelijän virkaan on hovio ikeuden 
tuomiopiirin väestön enemmistön kielen 
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito se-
kä 

1) yksikielisessä hovioikeudessa tuomiopii-
rin väestön vähemmistön kielen tyydyttävä 
ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen 
taito; sekä  

2) kaksikielisessä hovioikeudessa tuomio-
piirin väestön vähemmistön kielen tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito. 

Myös hovioikeuden jäsen voi toimia asian 
esittelijänä. Työjärjestyksessä voidaan muu-
kin 2 momentissa säädetyt kelpoisuusvaati-
mukset täyttävä virkamies määrätä esitteli-

jäksi. 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta     . 
Tämän lain voimaan tullessa esittelijän vir-

kaan nimitettynä oleva on kielitaidon osalta 
edelleen kelpoinen sellaiseen esittelijän vir-
kaan, johon hän oli kielitaidon osalta kelpoi-
nen ennen tämän lain voimaantuloa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-
si esittelijäksi nimitetty on kielitaidon osalta 
kelpoinen virkasuhteeseen sen määräajan 
loppuun. 

Esittelijän määräaikaiseen virkasuhteeseen 
yksikieliseen tuomioistuimeen voidaan tä-
män lain voimaan tultua nimittää viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2004 päättyväksi mää-
räajaksi henkilö, joka täyttää laissa säädetyt 
kelpoisuusvaatimukset muilta osin kuin tuo-
miopiirin toisen kielen tyydyttävän suullisen 
taidon osalta. 

————— 
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3. 

Laki 
käräjäoikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettuun käräjäoikeuslakiin (581/1993) uusi 4 a § ja 13 

a §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 1182/2000, jolloin nykyi-
nen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 

4 a § 
Käräjäviskaaliksi voidaan nimittää 3 a §:n 

2 momentissa ja notaariksi 4 §:n 2 momen-
tissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä 
henkilö, jolla on käräjäoikeuden tuomiopiirin 
väestön enemmistön kielen erinomainen 
suullinen ja kirja llinen taito sekä 

1) yksikielisessä käräjäoikeudessa tuomio-
piirin väestön vähemmistön kielen tyydyttävä 
ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen 
taito; sekä  

2) kaksikielisessä käräjäoikeudessa tuo-
miopiirin väestön vähemmistön kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Ahvenanmaan käräjäoikeuden notaarien 
kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksis-
ta säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain 
nojalla va ltioneuvoston asetuksella. 

 
 

13 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Käräjäoikeudessa voi olla maaoikeuden kä-
siteltäväksi säädettyjä asioita varten maa-
oikeusinsinöörin virkoja. Maaoikeusinsinööri 
on toimivaltainen käsittelemään maaoikeus-
asioita myös muissa maaoikeusasioita käsit-
televissä käräjäoikeuksissa. Maaoikeusins i-
nöörien yhteistoiminta-alueista heidän työti-
lanteensa mukaan määrätään oikeusministe-
riön asetuksella. 

Maaoikeusinsinöörin virkaan vaaditaan 
teknillisessä korkeakoulussa maanmittauksen 
alalla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-
insinöörin tutkinto sekä hyvä kokemus kiin-
teistötoimitusten suorittamisessa ja hyvä pe-
rehtyneisyys kiinteistöjen arviointiin. 

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuk-
sena maaoikeusinsinöörin virkaan nimitettä-
vällä on käräjäoikeuden tuomiopiirin väestön 
enemmistön kielen erinomainen suullinen ja 
kirjallinen taito sekä 

1) yksikielisessä käräjäoikeudessa tuomio-
piirin väestön vähemmistön kielen tyydyttävä 
ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen 
taito; sekä 

2) kaksikielisessä käräjäoikeudessa tuo-
miopiirin väestön vähemmistön kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kir jallinen taito. 

Maaoikeusinsinööri nimitetään virkaan 
samassa järjestyksessä kuin käräjätuomarista 
säädetään. Tuomarinvalintalautakunnan tulee 
ennen nimitysesityksen tekemistä hankkia 
maaoikeusinsinöörin viran hakijoista maan-
mittauslaitoksen keskushallinnon lausunto. 
Maaoikeusinsinöörillä on perustuslaissa tuo-
mareille säädetty virassapysymisoikeus. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta     . 
Tämän lain voimaan tullessa käräjäviskaa-

lin virkaan nimitettynä oleva on kielitaidon 
osalta edelleen kelpoinen sellaiseen käräjä-
viskaalin virkaan, johon hän oli kielitaidon 
osalta kelpoinen ennen tämän lain voimaan-
tuloa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-
si käräjäviskaaliksi nimitetty on kielitaidon 
osalta kelpoinen virkasuhteeseen sen määrä-
ajan loppuun ja ennen tämän lain voimaantu-
loa notaariksi nimitetty harjoittelukauden 
loppuun. 
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Käräjäviskaalin määräaikaiseen virkasuh-
teeseen ja notaariksi yksikieliseen tuomiois-
tuimeen voidaan tämän lain voimaan tultua 
nimittää viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 

2004 päättyväksi määräajaksi henkilö, joka 
täyttää laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset 
muilta osin kuin tuomiopiirin toisen kielen 
tyydyttävän suullisen taidon osalta. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Laki 
korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 

(17/1918) 2 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 107/2000, seuraavasti: 
 

2 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sivutoimisen jäsenen kelpoisuusvaatimuk-
sena on soveltuva ylempi korkeakoulututkin-
to tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Li-
säksi häneltä edellytetään, että hän on pereh-
tynyt sovelle ttavaan lainsäädännön alaan 
kuuluviin tehtäviin. Kielitaitoa koskevana 
kelpoisuusvaatimuksena ympäristöasiantunti-
janeuvokseksi nimitettävällä sivutoimisella 
jäsenellä on suomen kielen hyvä suullinen ja 

kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttä-
vä suullinen ja kirjallinen taito. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta     . 
Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-

si sivutoimiseksi jäseneksi nimitetty on kieli-
taidon osalta kelpoinen sivutoimisen jäsenen 
tehtävään sen määräajan loppuun. 

————— 
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5. 

Laki 
hallinto-oikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 26 päivänä maaliskuuta 1999 annettuun hallinto-oikeuslakiin (430/1999) uusi 8 a § 

sekä 10 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

8 a § 

Asiantuntijajäsenten kielitaitoa koskevat kel-
poisuusvaatimukset 

Hallinto-oikeuden asiantuntijajäseneksi ja 
varajäseneksi voidaan määrätä 8 §:ssä sääde-
tyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, 
jolla on hallinto-oikeuden tuomiopiirin väes-
tön enemmistön kielen hyvä suullinen ja kir-
jallinen taito sekä 

1) yksikielisessä hallinto-oikeudessa tuo-
miopiirin väestön vähemmistön kielen tyy-
dyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä 
suullinen taito; sekä  

2) kaksikielisessä hallinto-oikeudessa tuo-
miopiirin väestön vähemmistön kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

Ahvenanmaan  hallintotuomioistuimen  
asiantuntijajäsenten  ja  varajäsenten  kielita i-
toa koskevista kelpoisuusvaatimuksista sää-
detään  Ahvenanmaan  itsehallintolain  noja l-
la valtioneuvoston asetuksella. 

 
10 § 

Esittelijät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuk-

sena esittelijän virkaan on hallinto-oikeuden 
tuomiopiirin väestön enemmistön kielen 
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito se-
kä 

1) yksikielisessä hallinto-oikeudessa tuo-
miopiirin väestön vähemmistön kielen tyy-
dyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä 
suullinen taito; sekä  

2) kaksikielisessä hallinto-oikeudessa tuo-
miopiirin väestön vähemmistön kielen tyy-
dyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta     . 
Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-

si määrätty asiantuntijajäsen ja varajäsen on 
kielita idon osalta kelpoinen tehtävään sen 
määräajan loppuun. 

Tämän lain voimaan tullessa esittelijän vir-
kaan nimitettynä oleva on kielitaidon osalta 
edelleen kelpoinen sellaiseen esittelijän vir-
kaan, johon hän oli kielitaidon osalta kelpoi-
nen ennen tämän lain voimaantuloa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-
si esittelijäksi nimitetty on kielitaidon osalta 
kelpoinen virkasuhteeseen sen määräajan 
loppuun. 

Määräaikaiseksi esittelijäksi virkasuhtee-
seen yksikieliseen hallinto-oikeuteen voidaan 
tämän lain voimaan tultua nimittää viimeis-
tään 30 päivänä kesäkuuta 2004 päättyväksi 
määräajaksi henkilö, joka täyttää laissa sää-
detyt kelpoisuusvaatimukset muilta osin kuin 
tuomiopiirin väestön toisen kielen tyydyttä-
vän suullisen taidon osalta. 

————— 
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6. 

Laki 
vakuutusoikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 21 päivänä helmikuuta 2003 annettuun vakuutusoikeuslakiin (132/2003) uusi 5 a § 

seuraavasti: 
 

5 a § 

Sivutoimisten jäsenten kielitaito  

Vakuutusoikeuden lääkärijäseneksi voi-
daan määrätä 4 §:ssä säädetyt kelpoisuusvaa-
timukset täyttävä henkilö, jolla on suomen 
kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä 
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjalli-
nen taito. 

Lain 5 §:ssä tarkoitetut sivutoimiset jäsenet 
tulee määrätä siten, että heidän keskuudes-
saan on riittävästi sekä suomen että ruotsin 

kielen taitoisia jäseniä.  
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-

taan myös lääkärijäsenten ja muiden sivu-
toimisten jäsenten varajäseniin. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        

kuuta     . 
Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-

si nimitetty lääkärijäsen ja muu sivutoiminen 
jäsen on kielitaidon osalta kelpoinen tehtä-
vään sen määräajan loppuun. 

————— 
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7. 

Laki 
työtuomioistuimesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (646/1974) 6 §, 

sellaisena kuin se on laissa 214/2000, seuraavasti: 
 

6 § 
Työtuomioistuimen jäseneksi ja varajäse-

neksi voidaan nimittää kaksikymmentä vuot-
ta täyttänyt Suomen kansalainen, joka ei ole 
konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei 
ole rajoitettu. 

Työtuomioistuimen jäseneksi ja varajäse-
neksi voidaan nimittää 2 §:n 2 momentissa 
sekä 6 §:n 1 momentissa säädetyt kelpoi-
suusvaatimukset täyttävä henkilö, jolla on 
suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen 
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen 
ja kirjallinen taito. 

Työtuomioistuimen 2 §:n 3 momentissa 
tarkoitetut jäsenet tulee nimittää siten, että 

heidän keskuudessaan on riittävästi sekä 
suomen että ruotsin kielen taitoisia jäseniä. 

Presidentti, työtuomioistuinneuvos ja jäsen 
sekä varajäsen on velvollinen eroamaan täyt-
täessään 67 vuotta. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta     . 
Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-

si työtuomioistuimen jäseneksi ja varajäse-
neksi nimitetty on kielitaidon osalta kelpoi-
nen tehtävään sen määräajan loppuun. 

————— 
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8. 

Laki 
markkinaoikeuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 28 päivänä joulukuuta 2001 annettuun markkinaoikeuslakiin (1527/2001) uusi 5 a § 

seuraavasti: 
 

5 a § 

Asiantuntijajäsenten kielitaitoa koskevat kel-
poisuusvaatimukset 

Markkinaoikeuden asiantuntijajäseneksi 
voidaan määrätä 5 §:ssä säädetyt kelpoisuus-
vaatimukset täyttävä henkilö, jolla on suo-
men kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito 
sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja 

kirjallinen taito. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       
kuuta     . 

Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-
si määrätty asiantuntijajäsen on kielitaidon 
osalta kelpoinen tehtävään sen määräajan 
loppuun. 

————— 
 
 
 
 
 

9. 

Laki 
sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 25 päivänä maaliskuuta 1983 annettuun sotilasoikeudenkäyntilakiin (326/1983) uu-

si 10 a § seuraavasti: 
 

10 a § 
Alioikeuden sotilasjäsenet ja heidän vara-

jäsenensä tulee määrätä siten, että heidän 
keskuudessaan on riittävästi sekä suomen et-
tä ruotsin kielen taitoisia sotilasjäseniä. 

Korkeimman oikeuden ja hovioikeuden so-
tilasjäsenellä on kielitaitoa koskevana kelpoi-
suusvaatimuksena suomen kielen hyvä suul-
linen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen 

tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       
kuuta     . 

Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-
si määrätty sotilasjäsen on kielitaidon osalta 
kelpoinen tehtävään sen määräajan loppuun. 

————— 
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10. 

Laki 
patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä 26 päivänä kesäkuuta 

1992 annetun lain (576/1992) 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuk-
sena yli-insinöörineuvokseksi määrättävällä 
on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjalli-
nen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. 

 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä       

kuuta     . 
Ennen tämän lain voimaantuloa määräajak-

si määrätty yli-insinöörineuvos on kielitaidon 
osalta kelpoinen tehtävään sen määräajan 
loppuun. 

————— 
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Sammandrag på svenska 
Lagen angående den språkkunskap, som 

skall av statstjänsteman fordras (149/1922) 
har upphävts genom lagen om de språkkun-
skaper som krävs av offentligt anställda 
(424/2003), vilken träder i kraft 1.1.2004. 

Enligt gällande lag angående den språk-
kunskap, som skall av statstjänsteman fordras 
krävs det att domare i enspråkiga ämbetsdi-
strikt skall fullständigt behärska det språk 
som talas av befolkningsmajoriteten inom 
ämbetsdistriktet samt ha förmåga att förstå 
landets andra språk och förmåga att i tal be-
hjälpligt använda det andra språket.  I två-
språkiga ämbetsdistrikt skall domare full-
ständigt behärska befolkningsmajoritetens 
språk och ha förmåga att i tal och skrift an-
vända landets andra språk. 

Enligt 6 § 2 mom. lagen om de språkkun-
skaper som krävs av offentligt anställda finns 
bestämmelser om språkkunskapskrav för 
domartjänster i lagen om utnämning av do-
mare (205/2000), men för närvarande saknar 
denna lag bestämmelser om språkkunskaps-
krav. 

Justitieministeriet tillsatte 6.3.2003 en ar-
betsgrupp med uppgift att bereda nya bes-
tämmelser om den språkkunskap i finska och 
svenska som krävs av domare. 

Arbetsgruppens utgångspunkt var att behö-
righetsvillkoren som gäller domares kunska-
per i finska och svenska skulle ställas på en 
sådan nivå som dels tryggar rättsskyddet, 
dels beaktar domarnas faktiska språkkunska-
per. Arbetsgruppen föreslår bestämmelser 
om de behörighetsvillkor angående kunska-
per i finska och svenska som gäller för doma-
re, föredragande vid domstolarna, tingsfiska-
ler och notarier vid tingsrätterna samt sak-
kunnigledamöter vid domstol med uppdraget 
som bisyssla. 

För beredningen av de nya bestämmelserna 
kartlade arbetsgruppen den språkkunskap i 
finska och svenska som domarna och före-
dragandena för närvarande har samt frågan 
om denna språkkunskap är tillräcklig för att 
domarna och föredragandena skall klara av 
sina tjänsteåligganden. Denna förfrågan rik-
tades till alla tvåspråkiga domstolar samt till 
några enspråkiga domstolar. Svaren på för-

frågan gav vid handen att domstolarna ställer 
sig positivt till att betjäna medborgarna på 
båda språken. Domarna uppfyller också de 
formella behörighetsvillkor som gäller kuns-
kap i finska och svenska. Däremot visade det 
sig att den faktiska språkkunskapen inte alltid 
räcker till för att handlägga och avgöra ären-
den på det andra språket. Bristerna var störst 
beträffande svenska i enspråkigt finska 
domstolar och i tvåspråkiga tingsrätter och 
förvaltningsdomstolar. 

Arbetsgruppen anser att behörighetsvillkor 
som gäller språkkunskaper endast skall utgö-
ra en lagstadgad minimistandard. Utöver det 
finns det andra medel för att förbättra och 
upprätthålla språkkunskaper. Bestämmelser-
na i lagen om den språkkunskap som krävs 
av offentligt anställda om att myndigheterna 
skall ordna utbildning och genom andra per-
sonalpolitiska åtgärder se till att de anställda 
har tillräckliga kunskaper för att kunna sköta 
myndighetens uppgifter gäller också domsto-
larna. 

Domare vid en enspråkig domstol skall en-
ligt förslaget ha utmärkta muntliga och skrift-
liga kunskaper i befolkningsmajoritetens 
språk inom domstolens domkrets. Detta mot-
svarar kravet att fullständigt behärska språ-
ket, vilket ingår i den nu gä llande lagen. 
Dessutom kommer det att krävas att domare 
vid enspråkiga domstolar skall ha nöjaktig 
förmåga att förstå och i tal använda det andra 
språket. Detta betyder att det av domarna i 
enspråkiga domstolar skulle krävas bättre 
muntlig kunskap i det andra språket än enligt 
nuvarande lag. 

Domare vid en tvåspråkig domstol skall en-
ligt förslaget ha utmärkta muntliga och skrift-
liga kunskaper i befolkningsmajoritetens 
språk inom domstolens domkrets och nöjak-
tig förmåga att i tal och skrift använda det 
språk som används av befolkningsminorite-
ten inom domkretsen. 

I rättskipningen medverkar också föredra-
gande vid domstolarna, tingsfiskaler och no-
tarier vid tingsrätterna samt sakkunnigleda-
möter med uppdraget som bisyssla. Dessa 
utnämns inte enligt lagen om utnämning av 
domare. 

Föredragandena vid domstolarna bereder i 
regel utkasten till domstolsbesluten och de l-
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tar därigenom på ett centralt sätt i domstola r-
nas rättskipning. Också tingsfiskale rna, som 
hör till tingsrätternas personal, och notarie r-
na, som utför sin domstolspraktik vid tings-
rätterna, deltar i rättskipningen bl.a. genom 
att fungera som ledamot eller ordförande i 
tingsrätten. Med tanke på föredragandenas, 
tingsfiskalernas och notariernas centrala roll 
för domstolarnas verksamhet är det enligt ar-
betsgruppen ändamålsenligt att föreskriva om 
deras kunskaper i finska och svenska på mot-
svarande sätt som för domare. 

I högsta förvaltningsdomstolens, förvalt-
ningsdomstolarnas, försäkringsdomstolens, 
arbetsdomstolens och marknadsdomstolens 
sammanträden samt i mål som behandlas vid 
i de allmänna domstolarna i den ordning som 
föreskrivs i militära rättegångslagen deltar 
sakkunnigledamöter med uppdraget som bi-
syssla. Dessa sakkunnigledamöter deltar i 
domstolens verksamhet genom att i första 
hand bidra med sin sakkunskap på respektive 
område. Sakkunnigledamöterna har därför en 
viktig roll i domstolarnas rättskipning i mål 
som kräver särskild expertis. Dessa sakkun-
nigledamöter är emellertid inte i regel ansva-
riga för domstolsbeslutens formulering och 
det är därför enligt arbetsgruppen inte påkal-
lat att för sakkunnigledamöter ställa krav på 
utmärkt kunskap i finska eller svenska. 

Enligt arbetsgruppens förslag skall av så-
dana sakkunnigledamöter, som har högskole-
examen som behörighetsvillkor, i en tvåsprå-
kig domstol krävas goda muntliga och skrift-
liga kunskaper i finska och nöjaktiga muntli-
ga och skriftliga kunskaper i svenska. Vid 
enspråkiga domstolar skall av sådana sak-
kunnigledamöter krävas goda muntliga och 

skriftliga kunskaper i befolkningsmajorite-
tens språk inom domkretsen och nöjaktig 
förmåga att förstå och i tal använda det andra 
språket. Inga behörighetsvillkor som gäller 
språkkunskaper föreslås för sådana sakkun-
nigledamöter som inte har högskoleexamen 
som behörighetsvillkor. I dessa fall föreslås 
att dessa ledamöter skall förordnas så att det 
bland dem finns ett tillräckligt antal ledamö-
ter med kunskaper i såväl finska som svens-
ka. 

I arbetsgruppens betänkande ingår det ut-
över förslag om ändring av lagen om utnäm-
ning av domare även förslag till ändring av 
lagar om hovrättslagen (56/1994), tings-
rättslagen (581/1993), lagen om högsta för-
valtningsdomstolen (17/1918), lagen om för-
valtningsdomstolarna (430/1999), lagen om 
försäkringsdomstolen (132/2003), lagen om 
arbetsdomstolen (646/1974), marknadsdom-
stolslagen (1527/2001), militära rätte-
gångslagen (326/1983) och lagen om be-
handling av besvärsärenden vid patent- och 
registerstyrelsen (576/1992). 

Arbetsgruppens förslag till övergångsbe-
stämmelser säkerställer att den som är ut-
nämnd till en domartjänst fortfarande är be-
hörig i fråga om språkkunskaperna för en så-
dan domartjänst som han eller hon med avse-
ende på språkkunskaperna var behörig för 
innan lagen trädde i kraft. Den som innan de 
föreslagna lagarna träder i kraft har blivit ut-
nämnd för viss tid till sakkunnigledamot 
skall enligt övergångsbestämmelserna fortfa-
rande, vad språkkunskaperna beträffar, anses 
behörig för uppgiften för den tid utnämning-
en gäller. 
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1. 

Lag 
om ändring av lagen om utnämning av domare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 25 februari 2000 om utnämning av domare (205/2000) 1 § 3 mom., rub-

riken för 11 § samt 12 och 13 §, av dessa lagrum 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
1544/2001, som följer: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om riksrätten bestäms i Finlands grundlag. 
 

11 § 

Allmänna behörighetsvillkor och grunder för 
utnämning av domare 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Behörighetsvillkor som gäller domares kuns-
kaper i finska och svenska 

Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 
11 § kan utnämnas till domare om han eller 
hon har utmärkta muntliga och skriftliga 
kunskaper i befolkningsmajoritetens språk 
inom domstolens domkrets samt 

1) vid enspråkiga domstolar nöjaktig för-
måga att förstå och i tal använda det språk 
som används av befolkningsminoriteten inom 
domkretsen samt 

2) vid tvåspråkiga domstolar nöjaktig för-
måga att i tal och skrift använda det språk 
som används av befolkningsminoriteten inom 
domkretsen. 

Bestämmelser om behörighetsvillkor som 
gäller domarnas språkkunskaper vid Ålands 
tingsrätt och Ålands förvaltningsdomstol ut-
färdas med stöd av självstyrelselagen för 
Åland genom förordning av statsrådet. 

Genom förordning av statsrådet kan undan-

tag föreskrivas från behörighetsvillkoren i 1 
mom. angående kraven på språkkunskaper, 
om det genom lag eller med stöd av lag inrät-
tas avdelningar eller tjänster vid en domstol 
för att trygga de språkliga rättigheterna för 
domkretsens finska eller svenska befolkning. 

 
13 § 

Dispens 

Dispens från behörighetsvillkoren kan inte 
beviljas i fråga om domartjänster. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den           . 
När denna lag träder i kraft är den som är 

utnämnd till en domartjänst fortfarande behö-
rig i fråga om språkkunskaperna för sådan 
domartjänst som han eller hon med avseende 
på språkkunskaperna var behörig för innan 
lagen trädde i kraft. 

En domare som blivit utnämnd för viss tid 
innan denna lag träder i kraft är i fråga om 
språkkunskaperna behörig för tjänsteförhå l-
landet till utgången av den fastställda tiden. 

När denna lag har trätt i kraft kan en person 
som har visat hjälplig muntlig förmåga i be-
folkningsminoritetens språk inom domkret-
sen och som i övrigt uppfyller de i lag föres-
krivna behörighetsvillkoren utnämnas till 
domare för viss tid vid enspråkig domstol, 
om den fastställda tiden går ut senast den 30 
juni 2004. 

————— 
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2. 

Lag 
om ändring av 6 § hovrättslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 6 § hovrättslagen av den 21 januari 1994 (56/1994) som följer: 

 
6 § 

Föredragande vid hovrätten är assessor och 
fiskal. Behörighetsvillkor för tjänsterna som 
assessor och fiskal är juris kandidatexamen 
samt erfarenhet av domaruppgifter. 

För tjänst som föredragande är behöri-
ghetsvillkoret som gäller språkkunskaper ut-
märkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
befolkningsmajoritetens språk inom hovrät-
tens domkrets samt 

1) vid enspråkiga hovrätter nöjaktig förmå-
ga att förstå och i tal använda det språk som 
används av befolkningsminoriteten inom 
domkretsen och 

2) vid tvåspråkiga hovrätter nöjaktig för-
måga att i tal och skrift använda det språk 
som används av befolkningsminor iteten inom 
domkretsen. 

Även en ledamot av hovrätten kan vara fö-
redragande. I arbetsordningen kan också en 
annan tjänsteman som uppfyller behörighets-
villkoren i 2 mom. förordnas till föredragan-
de. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den          . 
När denna lag träder i kraft är den som är 

utnämnd till en tjänst som föredragande fort-
farande behörig i fråga om språkkunskaperna 
för sådan tjänst som föredragande som han 
eller hon med avseende på språkkunskaperna 
var behörig för innan lagen trädde i kraft. 

Den som blivit utnämnd för viss tid till fö-
redragande innan denna lag träder i kraft är i 
fråga om språkkunskaperna behörig för tjäns-
teförhållandet till utgången av den fastställda 
tiden. 

När denna lag har trätt i kraft kan en person 
som uppfyller de i lag föreskrivna behör i-
ghetsvillkoren, utom kravet på nöjaktig för-
måga att i tal använda domkretsens andra 
språk, utnämnas till föredragande i tjänste-
förhållande för viss tid vid enspråkig doms-
tol, om den fastställda tiden går ut senast den 
30 juni 2004. 

————— 
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3. 

Lag 
om ändring av tingsrättslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) en ny 4 a § och ett nytt 13 a § 3 

mom., sådant detta lyder i lag 1182/2000, varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som föl-
jer: 
 

4 a § 
Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 3 

a § 2 mom. och den som uppfyller behör i-
ghetsvillkoren i 4 § 2 mom. kan utnämnas till 
tingsfiskal respektive notarie, om han eller 
hon har utmärkta muntliga och skriftliga 
kunskaper i befolkningsmajoritetens språk 
inom tingsrättens domkrets samt 

1) vid enspråkiga tingsrätter nöjaktig för-
måga att förstå och i tal använda det språk 
som används av befolkningsminor iteten inom 
domkretsen samt 

2) vid tvåspråkiga tingsrätter nöjaktig för-
måga att i tal och skrift använda det språk 
som används av befolkningsminor iteten inom 
domkretsen. 

Bestämmelser om behörighetsvillkor som 
gäller språkkunskaperna för notarier vid 
Ålands tingsrätt utfärdas med stöd av självs-
tyrelselagen för Åland genom förordning av 
statsrådet. 

 
13 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid tingsrätten kan det för mål och ärenden 

som skall behandlas av jorddomstolen finnas 
tjänster som jordrättsingenjör. Jordrättsingen-
jören är behörig att behandla jordrättsmål och 
jordrättsärenden även vid andra tingsrätter 
som behandlar jordrättsmål och jordrättsä-
renden. Angående jordrättsingenjörernas sa-
marbetsområden i enlighet med deras arbets-
situation bestäms genom förordning av justi-
tieministeriet. 

För tjänsten som jordrättsingenjör krävs för 
uppgiften lämplig diplomingenjörsexamen 
inom lantmäteribranschen vid en teknisk 
högskola och god erfarenhet av verkställande 

av fastighetsförrättningar och god förtrogen-
het med värdering av fastigheter. 

För den som utnämns till en tjänst som jor-
drättsingenjör är behörighetsvillkoret som 
gäller språkkunskaper utmärkta muntliga och 
skriftliga kunskaper i befolkningsmajorite-
tens språk inom tingsrättens domkrets samt 

1) vid enspråkiga tingsrätter nöjaktig för-
måga att förstå och i tal använda det språk 
som används av befolkningsminor iteten inom 
domkretsen och 

2) vid tvåspråkiga tingsrätter nöjaktig för-
måga att i tal och skrift använda det språk 
som används av befolkningsminor iteten inom 
domkretsen. 

Jordrättsingenjören utnämns i den ordning 
som bestäms i fråga om tingsdomare. Innan 
utnämningsframställning görs skall domar-
förslagsnämnden inhämta yttrande av lant-
mäteriverkets centralförvaltning om sökan-
dena till en jordrättsingenjörstjänst. Jordrätt-
singenjörerna har den rätt att kvarstå i tjäns-
ten som i grundlagen bestäms för domare. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den        . 
När denna lag träder i kraft är den som är 

utnämnd till en tjänst som tingsfiskal fortfa-
rande behörig i fråga om språkkunskaperna 
för sådan tjänst som tingsfiskal som han eller 
hon med avseende på språkkunskaperna var 
behörig för innan lagen trädde i kraft. 

Den som blivit utnämnd för viss tid till 
tingsfiskal innan denna lag träder i kraft är i 
fråga om språkkunskaperna behörig för tjäns-
teförhållandet till utgången av den fastställda 
tiden och den som blivit utnämnd till notarie 
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innan denna lag träder i kraft är behörig till 
praktiktidens slut. 

När denna lag har trätt i kraft kan en person 
som uppfyller de i lag föreskrivna behör i-
ghetsvillkoren, utom kravet på nöjaktig för-

måga att i tal använda domkretsens andra 
språk, utnämnas till tingsfiskal i tjänsteför-
hållande för viss tid eller till notarie vid ens-
pråkig domstol, om den fastställda tiden går 
ut senast den 30 juni 2004. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

Lag 
om ändring av 2 a § lagen om högsta förvaltningsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 22 juli 1918 om högsta förvaltningsdomstolen (17/1918) 2 a § 3 mom. 

sådant det lyder i lag 107/2000, som följer: 
 

2 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Behörighetsvillkor för en ledamot med 
uppdraget som bisyssla är lämplig högre 
högskoleexamen inom det tekniska eller na-
turvetenskapliga området. Dessutom förut-
sätts att ledamoten är förtrogen med uppgif-
ter som hör till området för den lagstiftning 
som skall tillämpas. För sådan ledamot som 
utnämns till miljösakkunnigråd med uppgif-
ten som bisyssla är behörighetsvillkoret som 
gäller språkkunskaper goda muntliga och 

skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga 
muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den          . 
Den som blivit utnämnd för viss tid till le-

damot med uppdraget som bisyssla innan 
denna lag träder i kraft är i fråga om språk-
kunskaperna behörig för uppdraget till ut-
gången av den fastställda tiden. 

————— 
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5. 

Lag 
om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (430/1999) en ny 8 a § samt 

till 10 § ett nytt 2 mom. som följer: 
 

8 a § 

Behörighetsvillkor som gäller sakkunnigle-
damöters språkkunskaper 

Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 8 
§ kan förordnas till sakkunnigledamot eller 
suppleant vid en förvaltningsdomstol om han 
eller hon har goda muntliga och skriftliga 
kunskaper i befolkningsmajoritetens språk 
inom förvaltningsdomstolens domkrets samt 

1) vid enspråkiga förvaltningsdomstolar 
nöjaktig  förmåga  att  förstå  och  i tal an-
vända det språk som används av befolk-
ningsminoriteten inom domkretsen samt 

2) vid tvåspråkiga förvaltningsdomstolar 
nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda 
det språk som används av befolkningsminor i-
teten inom domkretsen. 

Bestämmelser om behörighetsvillkor som 
gäller sakkunnigledamöternas och supplean-
ternas språkkunskaper vid Ålands förvalt-
ningsdomstol utfärdas med stöd av självsty-
relselagen för Åland genom förordning av 
statsrådet. 

 
10 § 

Föredragande 

— — — — — — — — — — — — — —  
För tjänst som föredragande är behöri-

ghetsvillkoret som gäller språkkunskaper ut-
märkta muntliga och skriftliga kunskaper i 
befolkningsmajoritetens språk inom förvalt-
ningsdomstolens domkrets samt 

1) vid enspråkiga förvaltningsdomstolar 
nöjaktig  förmåga  att  förstå  och  i  tal an-
vända det språk som används av befolk-
ningsminoriteten inom domkretsen samt 

2) vid  tvåspråkiga  förvaltningsdomstolar 
nöjaktig  förmåga  att  i  tal och skrift använ-
da det  språk  som används av befolknings-
minoriteten inom domkretsen. 

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den         . 
En sakkunnigledamot eller suppleant som 

blivit förordnad för viss tid innan denna lag 
träder i kraft är i fråga om språkkunskaperna 
behörig för uppgiften till utgången av den 
fastställda tiden. 

När denna lag träder i kraft är den som är 
utnämnd till en tjänst som föredragande fort-
farande behörig i fråga om språkkunskaperna 
för en sådan föredragandetjänst som han eller 
hon med avseende på språkkunskaperna var 
behörig för innan lagen trädde i kraft. 

En föredragande som blivit utnämnd för 
viss tid innan denna lag träder i kraft är i frå-
ga om språkkunskaperna behörig för tjänste-
förhållandet till utgången av den fastställda 
tiden. 

När denna lag har trätt i kraft kan en person 
som uppfyller de i lag föreskrivna behör i-
ghetsvillkoren, utom kravet på nöjaktig för-
måga att i tal använda befolkningens andra 
språk inom domkretsen, utnämnas till före-
dragande i tjänsteförhållande för viss tid vid 
enspråkig förvaltningsdomstol, om den fasts-
tällda tiden går ut senast den 30 juni 2004. 

————— 
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6. 

Lag 
om ändring av lagen om försäkringsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen den 21 februari 2003 om försäkringsdomstolen (132/2003) en ny 5 a § som 

följer: 
 

5 a § 

Språkkunskaper för ledamöter med uppgiften 
som bisyssla 

Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 4 
§ kan förordnas till läkarledamot vid försä-
kringsdomstolen om han eller hon har goda 
muntliga och skriftliga kunskaper i finska 
och nöjaktiga muntliga och skriftliga kuns-
kaper i svenska. 

De  ledamöter  med  uppgiften  som  bi-
syssla som avses i 5 § skall förordnas så att 
det bland dem finns ett tillräckligt antal le-
damöter med kunskaper  i såväl finska som 

svenska. 
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillä mpas 

också på suppleanter för läkarledamöter och 
andra sakkunnigledamöter med uppgiften 
som bisyssla. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den         . 
Den som blivit utnämnd för viss tid till lä-

karledamot eller annan sakkunnigledamot 
med uppgiften som bisyssla innan denna lag 
träder i kraft är i fråga om språkkunskaperna 
behörig för uppgiften till utgången av den 
fastställda tiden. 

————— 
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7. 

Lag 
om ändring av 6 § lagen om arbetsdomstolen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/1974) 6 §, sådan den lyder i lag 

214/2000, som följer: 
 

6 § 
Till ledamot och suppleant i arbetsdomsto-

len kan utnämnas finsk medborgare som har 
fyllt tjugo år och som inte har försatts i kon-
kurs eller vars handlingsbehörighet inte har 
begränsats.  

Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 2 
§ 2 mom. och i 6 § 1 mom. kan utnämnas till 
ledamot eller suppleant i arbetsdomstolen om 
han eller hon har utmärkta muntliga och 
skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga 
muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. 

De ledamöter av arbetsdomstolen som av-
ses i 2 § 3 mom. skall förordnas så att det 
bland dem finns ett tillräckligt antal ledamö-

ter med kunskaper i såväl finska som svens-
ka. 

Presidenten, arbetsdomstolsrådet och le-
damöterna samt suppleanterna skall avgå då 
de fyller 67 år.  

 
——— 

 
Denna lag träder i kraft den         . 
Den som blivit utnämnd för viss tid till le-

damot eller suppleant i arbetsdomstolen in-
nan denna lag träder i kraft är i fråga om 
språkkunskaperna behörig för uppgiften till 
utgången av den fastställda tiden. 

————— 
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8. 

Lag 
om ändring av marknadsdomstolslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till marknadsdomstolslagen av den 28 december 2001 (1527/2001) en ny 5 a § som 

följer: 
 

5 a § 

Behörighetsvillkor som gäller sakkunnigle-
damöters språkkunskaper 

Den som uppfyller behörighetsvillkoren i 5 
§ kan utnämnas till sakkunnigledamot vid 
marknadsdomstolen om han eller hon har 
goda muntliga och skriftliga kunskaper i 
finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga 

kunskaper i svenska. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den         . 
Den som blivit utnämnd för viss tid till 

sakkunnigledamot innan denna lag träder i 
kraft är i fråga om språkkunskaperna behörig 
för uppgiften till utgången av den fastställda 
tiden. 

————— 
 
 
 
 
 

9. 

Lag 
om ändring av militära rättegångslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/1983) en ny 10 a § som följer: 

 
10 a § 

En underrätts militära ledamöter och supp-
leanterna för dem skall förordnas så att det 
bland dem finns ett tillräckligt antal militära 
ledamöter med kunskaper i såväl finska som 
svenska. 

För en militär ledamot av högsta domstolen 
eller hovrätten är behörighetsvillkoret som 
gäller språkkunskaper goda muntliga och 
skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga 

muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. 
 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den         . 
Den som blivit utnämnd för viss tid till mi-

litär ledamot innan denna lag träder i kraft är 
i fråga om språkkunskaperna behörig för 
uppgiften till utgången av den fastställda ti-
den. 

————— 
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10. 

Lag 
om ändring av 9 § lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 9 § lagen den 26 juni 1992 om behandling av besvärsärenden vid patent- och regis-

terstyrelsen (576/1992) ett nytt 2 mom. som följer: 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

För den som förordnas till överingenjörsråd 
är behörighetsvillkoret som gäller språk-
kunskaper goda muntliga och skriftliga 
kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga 
och skriftliga kunskaper i svenska. 

 

——— 
Denna lag träder i kraft den         . 
Den som blivit utnämnd för viss tid till 

överingenjörsråd innan denna lag träder i 
kraft är i fråga om språkkunskaperna behörig 
för uppgiften till utgången av den fastställda 
tiden. 
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