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Tiivistelmä

Oikeusministeriö asetti 22.11.2011 työryhmän uudistamaan tuomioistuimia ja
tuomareita koskevia säädöksiä (OM 13/31/2011) toimikaudelle 1.12.2011–
31.12.2013. Työryhmän toimikautta jatkettiin 28.11.2013 annetulla päätöksellä
maaliskuun loppuun 2014 saakka. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus tuomioistuimia ja tuomareita koskevaksi laiksi, jolla tuomioistuimia ja niiden henkilökuntaa koskeva keskeinen sääntely siirtyisi laintasoiseksi. Työryhmä on ottanut nimekseen Tuomioistuinlakityöryhmä.

HARE numero

OMOM036:00/2011

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tuomioistuinlaki, jossa säädettäisiin tuomioistuinlaitoksesta ja sen henkilöstöstä. Tuomioistuinlailla korvattaisiin voimassa
olevat organisaatiolait ja -asetukset sekä tuomareiden nimittämisestä annettu laki
ja valtioneuvoston asetus. Ehdotuksen mukaan tuomioistuimista ja tuomareista ei
enää säädettäisi asetuksella. Kaikki säännökset olisivat laissa. Tuomioistuimet
voisivat entistä itsenäisemmin päättää omasta toiminnastaan työjärjestykseen
otettavilla määräyksillä.
Laki olisi kaikille tuomioistuimille yhteinen. Laissa olisi tuomioistuimia, niiden organisaatiota sekä johtamista ja hallintoa koskevat säännökset. Niin ikään lakiin otettaisiin tuomareiden ja tuomioistuinten muun henkilökunnan nimittämistä koskevat
säännökset. Myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin tuomioistuinlaissa. Tuomioistuinlaissa säädettäisiin myös tuomareiden virkamiesoikeudellisesta erityisasemasta siltä osin kuin se
poikkeaa valtion virkamiehiä koskevasta yleislainsäädännöstä. Niin ikään tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimisääntelyä täsmennettäisiin.

Esityksellä uudistetaan tuomioistuinten hallinto- ja johtamisjärjestelmiä. Tavoitteena on, että hallinto- ja johtamisjärjestelmät mahdollistaisivat tuomioistuinten tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan. Päällikkötuomareiden virat muuttuisivat määräaikaisiksi. Lain voimaantulon jälkeen tuomioistuinten päällikkötuomareiden virkoihin
nimitettäisiin kerrallaan seitsemän vuoden määräajaksi. Hovioikeuksissa ja vakuutusoikeudessa osaston johtajan tehtävät tulisivat määräaikaisiksi samoin kuin jo
nyt on käräjä- ja hallinto-oikeuksissa. Myös tuomioistuinten hallinnosta huolehtivan
kanslia- tai hallintopäällikön asemaa ja kelpoisuusvaatimuksia ehdotetaan uudistettavaksi.
Esityksessä ehdotetaan, että hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin, markkinaoikeuteen, työtuomioistuimeen ja vakuutusoikeuteen perustettaisiin koulutuksellisista
syistä määräajaksi täytettäviä avustavan tuomarin virkoja. Niihin nimitettäisiin pääsääntöisesti enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Avustavat tuomarit osallistuisivat muiden tuomareiden tavoin asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen kyseisessä tuomioistuimessa.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden tuomaria
vastaava virassapysymisoikeus ehdotetaan poistettavaksi. Heidän asemansa
muutettaisiin vastaamaan muiden tuomioistuinten esittelijöitä.
Organisaatiolaeissa olevat säännökset tuomioistuinten kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta sijoitettaisiin oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin. Erityistuomioistuimia koskevat lait jäisivät voimaan siltä osin kuin ne sisältävät säännöksiä oikeudenkäynnistä asianomaisessa tuomioistuimessa. Näidenkin tuomioistuinten henkilöstöä, johtamista ja hallintoa koskevat säännökset olisivat tuomioistuinlaissa.
Tuomarin valan sijasta tuomareiden olisi annettava tuomarinvakuutus. Myös tätä
koskeva sääntely sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin.
Tuomioistuinharjoittelusta, käräjäoikeuden lautamiehistä sekä tuomareiden nimeämistä kansainvälisiin tuomioistuimiin säädettäisiin erilliset lait.
Esityksellä pyritään toteuttamaan myös väestön kielellisiä oikeuksia ottamalla
käyttöön niin sanottuja kielituomarin virkoja käräjäoikeuksien lisäksi muissakin
kaksikielisissä tuomioistuimissa.
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Referat

Justitieministeriet tillsatte den 22 november 2011 en arbetsgrupp för perioden
1.12.2011–31.12.2013 för att se över lagstiftningen om domstolar och domare
(OM 13/31/2011). Mandattiden för arbetsgruppen förlängdes till utgången av
mars 2014 genom det beslut som fattades den 28 november 2013. Arbetsgruppen för domstolslagen hade till uppgift att utarbeta ett förslag till lag om domstolar och domare i form av en regeringsproposition, enligt vilken den centrala lagstiftningen som gäller domstolar och deras personal lyfts upp på lagnivå. Arbetsgruppen har antagit namnet Arbetsgruppen för domstolslagen.

HARE nummer

OM036:00/2011

I propositionen föreslås att det stiftas en domstolslag där det föreskrivs om domstolsväsendet och dess personal. Domstolslagen ska ersätta gällande organisationslagar och organisationsförordningar samt lagen och statsrådets förordning
om utnämning av domare. Enligt förslaget ska det inte längre föreskrivas om
domstolar och domare genom förordning. Alla bestämmelser ska finnas i lag.
Domstolarna ska mer självständigt än tidigare kunna bestämma om sin egen
verksamhet genom föreskrifter i arbetsordningen.
Lagen ska gälla alla domstolar. I lagen ska finnas bestämmelser om domstolarna, deras organisation samt ledning och förvaltning. Även bestämmelser om
utnämning av domare och övrig personal vid domstolarna ska tas in i lagen.
Också bestämmelser om utnämning av och behörighetsvillkor för domstolarnas
sakkunnigledamöter ska ingå i lagen. I domstolslagen ska därtill ingå bestämmelser om domares särskilda tjänstemannarättsliga ställning till den del som den

avviker från den allmänna lagstiftningen om statens tjänstemän. Även bestämmelserna om domares bindningar och bisysslor ska kompletteras.
Genom propositionen reformeras även domstolarnas förvaltnings- och ledningssystem. Syftet är att förvaltnings- och ledningssystemet ska möjliggöra en effektiv och resultatgivande verksamhet för domstolarna. Chefsdomartjänsterna ska
bli tidsbundna. Efter lagens ikraftträdande ska chefsdomare vid domstolarna
utnämnas för sju år i sänder. Vid hovrätterna och försäkringsdomstolen ska uppgiften som avdelningschef bli tidsbunden på samma sätt som den redan nu är
vid tingsrätterna och förvaltningsdomstolarna. Det föreslås även att ställningen
och behörighetsvillkoren för den kansli- eller förvaltningschef som sköter en
domstols förvaltning förnyas.
I propositionen föreslås att det av utbildningsskäl vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen
ska inrättas tjänster som biträdande domare som tillsätts för viss tid. Utnämning
till dessa tjänster ska i regel ske för högst tre år i sänder. Biträdande domare ska
på samma sätt som övriga domare delta i behandlingen och avgörandet av mål
och ärenden i respektive domstol.
Det föreslås att rätten för föredragandena i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen att kvarstå i tjänst på motsvarande sätt som för domare ska
slopas. Deras ställning ändras så att den motsvarar ställningen för föredragandena vid övriga domstolar.
Bestämmelserna om domstolarnas sammansättning och domförhet som finns i
organisationslagarna ska flyttas till lagarna om rättegångsförfarande. Lagarna
om specialdomstolarna ska bli i kraft till den del som de innehåller bestämmelser
om rättegång i respektive domstol. Även för dessa domstolar ska bestämmelserna om personal, ledning och förvaltning finnas i domstolslagen.
I stället för domared ska domare avge domarförsäkran. Även bestämmelserna
om detta ska överföras till domstolslagen.
Separata lagar ska stiftas om domstolspraktik, tingsrätternas nämndemän och
nominering av domarkandidater till internationella domstolar.
Propositionen syftar också till att förverkliga befolkningens språkliga rättigheter
genom att ta i bruk så kallade tjänster för språkdomare förutom vid tingsrätterna
även vid andra tvåspråkiga domstolar.

Oikeusministeriölle

Työryhmän toimeksianto
Oikeusministeriö asetti 22.11.2011 työryhmän uudistamaan tuomioistuimia ja tuomareita koskevia säädöksiä (OM 13/31/2011) toimikaudelle 1.12.2011–31.12.2013. Työryhmän toimikautta jatkettiin 28.11.2013 annetulla päätöksellä maaliskuun loppuun 2014
saakka. Työryhmä on ottanut nimekseen Tuomioistuinlakityöryhmä.
Tuomioistuinlakityöryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus
tuomioistuimia ja tuomareita koskevaksi laiksi, jolla tuomioistuimia ja niiden henkilökuntaa koskeva keskeinen sääntely siirtyisi laintasoiseksi. Asetuksista luovuttaisiin ja
tuomioistuimen hallintoa ja työtä koskevat määräykset, joista ei ole tarpeen säätää laissa, annettaisiin tuomioistuinten työjärjestyksissä.
Tarkoitus oli, että uusi laki korvaisi eri tuomioistuimia ja tuomareita koskevat säännökset ja että se ottaisi huomioon perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vaatimukset. Toimeksiannon mukaan lakiin voitaisiin sisällyttää myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) säännökset. Lisäksi tarkoituksena oli arvioida, muodostuisiko sääntely nykyistä selkeämmäksi, jos tuomarin perustuslaillisesta erityisasemasta johtuvat nyt

valtion virkamieslaissa (750/1994) olevat tuomareita koskevat erityissäännökset otettaisiin uuteen lakiin. Työryhmä saattoi toimeksiantonsa mukaan käsitellä myös muita tuomioistuinten sisäiseen organisointiin liittyviä kysymyksiä. Sen sijaan tavoitteena ei ollut
arvioida uudelleen tuomareiden nimittämismenettelyä, oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä eikä niitä palkkaukseen liittyviä kysymyksiä, jotka edellyttävät erillistä työmarkkinakäsittelyä.
Oikeusministeriö täydensi työryhmän toimeksiantoa 27.5.2013 siten, että työryhmän
tehtävänä oli selvittää myös tuomareiden ja muun lainkäyttöhenkilökunnan sivutoimisääntelyn uudistustarpeet. Niin ikään tuomioistuinlakityöryhmän tuli työssään arvioida tuomioistuinten esittelijöiden ja valmistelijoiden tehtäviä, roolia ja vastuuta oikeusministeriön 1.6.2012 asettaman neuvottelukunnan ehdottaman oikeudenhoidon uudistamisohjelman (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013) kohdassa 21 tarkoitetulla tavalla myös
tuomioistuinten toiminnan tehokkuuden kannalta.
Väliraportti työryhmän työn etenemisestä on annettu oikeusministeriölle 14.12.2012
(OMML 72/ 2012).
Työryhmän työ on jatkoa aikaisemmalle työryhmälle, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus
hovioikeuksien, käräjäoikeuksien ja hallinto-oikeuksien organisaatiosäädöksien samoin
kuin määräajaksi nimitettävien tuomareiden nimittämistä koskevien säädöksien kehittämiseksi (OM 2/31/2008). Työryhmä antoi 18.1.2010 mietintönsä määräaikaisten tuomareiden nimittämisestä ja eräiden tuomioistuinten johtamisjärjestelmän kehittämisestä
(Mietintöjä ja lausuntoja 5/2010). Ehdotus johti 1.7.2011 voimaan tulleeseen lainuudistukseen. Työryhmän toimeksianto toteutettiin kuitenkin vain osittain, mistä syystä sen
työtä jatkettiin tuomioistuinlakityöryhmässä.

Työryhmän kokoonpano
Työryhmän kokoonpano on ollut laaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
työryhmässä on ollut yhteensä 16 jäsentä ja kaksi sihteeriä. Työryhmässä on ollut edustus kaikista yleisistä tuomioistuimista ja hallintotuomioistuimista sekä kaikista kolmesta
erityistuomioistuimesta. Työryhmässä on ollut edustus myös oikeusministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä sekä Suomen tuomariliitto ry:stä.
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko
Könkkölä ja varapuheenjohtajana Turun hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall.
Työryhmän jäseninä ovat olleet oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta hallitusneuvos Ahti Penttinen ja hallitusneuvos Anne Hallavainio sekä lainvalmisteluosastolta lainsäädäntöneuvos Arja Manner sekä valtiovarainministeriöstä hallitusneuvos Kirsi Äijälä.
Korkeimman oikeuden edustajana on työryhmässä ollut oikeusneuvos Timo Esko, joka
sittemmin on nimitetty Turun hovioikeuden presidentiksi ja jonka sijaan korkeimman
oikeuden edustajana on 27.5.2013 lukien toiminut oikeusneuvos Pertti Välimäki Eskon
jatkaessa työryhmän jäsenenä. Työryhmän jäseninä ovat olleet myös hallintoneuvos Sakari Vanhala korkeimmasta hallinto-oikeudesta, hovioikeudenlaamanni, sittemmin hovioikeuden presidentti, Marianne Wagner-Prenner Rovaniemen hovioikeudesta,

laamanni Juhani Hirvonen Kanta-Hämeen käräjäoikeudesta, ja hänen edesmentyään
laamanni Tapani Koppinen Keski-Suomen käräjäoikeudesta, hallintopäällikkö Markku
Ratilainen Pirkanmaan käräjäoikeudesta, hallinto-oikeustuomari Päivi Toivanen Kuopion hallinto-oikeudesta, ylituomari Juha Pystynen vakuutusoikeudesta, presidentti Jorma
Saloheimo työtuomioistuimesta, ylituomari Kimmo Mikkola markkinaoikeudesta ja professori Matti Niemivuo Lapin yliopistosta. Suomen tuomariliitto ry:n edustajana on työryhmässä ollut aluksi hovioikeudenneuvos Jouko Valtonen ja 5.6.2012 lukien hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen. Hänen sijaisenaan joihinkin kokouksiin on lisäksi
osallistunut liiton puheenjohtaja, hovioikeudenneuvos Aki Rasilainen.
Työryhmän sihteereinä ovat toimineet ylitarkastaja Jennimari Huovinen oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta sekä vanhempi oikeussihteeri Samuli Sillanpää korkeimmasta oikeudesta.
Työryhmän työn valmistelua varten on perustettu työjaosto, johon ovat kuuluneet työryhmän puheenjohtaja Könkkölä, varapuheenjohtaja Renvall sekä työryhmän muista
jäsenistä Esko, Hallavainio ja Pystynen sekä työryhmän sihteerit Huovinen ja Sillanpää.
Työjaoston kokouksiin on vaihtelevasti osallistunut myös muita työryhmän jäseniä.
Työjaoston tehtävänä on ollut valmistella työryhmän kokouksia ja käsitellä alustavasti
sihteerien laatimia ehdotuksia ja selvityksiä.

Työryhmän työskentely
Työryhmä on kokoontunut yhteensä 22 kertaa. Tämän lisäksi työryhmän työjaosto ja
sihteeristö ovat kokoontuneet lukuisia kertoja ja työn loppuvaiheessa jopa viikoittain.
Työryhmässä on säädösvalmistelua varten selvitetty erityisesti tuomareiden perustuslailliseen ja virkamiesoikeudelliseen asemaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä on kuullut
valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita nykysääntelyn mahdollisista ongelmakohdista, jotka liittyvät esittelijöiden ja määräaikaisten tuomareiden asemaan. Asiantuntijoilta on
pyydetty kannanottoa myös tuomarin siirtoa tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelytilanteessa sekä tuomarin virantoimituksesta pidättämistä koskevan voimassa olevan
sääntelyn perustuslainmukaisuudesta. Työryhmän 3.9.2012 järjestämässä kuulemistilaisuudessa olivat kuultavina emeritusprofessori Mikael Hidén, hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää sekä akatemiaprofessori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta, professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopistosta, korkeimman oikeuden presidentti Pauliine
Koskelo sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori.
Tuomioistuinten organisaatiosta ja tuomareiden asemasta on Euroopassa säännelty monin eri tavoin. Useissa eri maissa on jo voimassa (mm. Norja) tai valmisteilla (Ruotsi)
tuomioistuimia koskeva yhtenäislaki. Myös lukuisiin yksittäisiin kysymyksiin, kuten
esittelijöiden asemaan tai tuomioistuinten tiukkaan taloudelliseen asemaan liittyviin resurssikysymyksiin, on monissa maissa löydetty Suomesta poikkeavia ratkaisuja. Työryhmän työjaosto on maaliskuussa 2013 käynyt tutustumassa Ruotsin ja Norjan järjestelmiin.

Työryhmän puheenjohtaja sekä jäsenistä Esko ja Välimäki ovat työryhmän toimeksiannon täydentämiseen liittyen todenneet hoitaneensa välimiestehtäviä. Työryhmä ei ole
pitänyt tätä esteenä sille, että he voisivat osallistua sivutoimisääntelyn tarkistamista
koskevaan valmisteluun.
Työryhmän ehdotuksista
Tuomioistuimia ja tuomareita koskevan lain valmistelussa on työryhmän toimeksianto
huomioon ottaen lähdetty siitä, että säännökset paitsi tuomareista myös tuomioistuinten
organisaatiosta koottaisiin mahdollisimman laajalti yhteen tuomioistuinlakiin. Lailla
korvattaisiin voimassa olevat organisaatiolait ja -asetukset sekä tuomareiden nimittämisestä annettu laki ja valtioneuvoston asetus.
Tuomareita koskevaan osaan ehdotetaan otettavaksi kaikki yleiset säännökset eri tuomioistuinten tuomareista, esittelijöistä ja muusta henkilöstöstä. Tämän lisäksi lakiin siirrettäisiin tuomarin nimittämisestä annetun lain säännökset. Tuomareiden erityisasema
puoltaa sitä, että myös tuomareiden virkamiesoikeudellista asemaa koskevat erityissäännökset siirretään uuteen lakiin. Näistä osaan on täytynyt tehdä tuomarin perustuslaillisesta erityisasemasta johtuvia sisällöllisiä tarkistuksia. Tuomioistuinlakiin koottaisiin myös eri tuomioistuinten asiantuntijajäseniä koskevat säännökset.
Työryhmä ehdottaa lisäksi, että korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden
esittelijöiden tavallisella lailla säädetty tuomaria vastaava virassapysymisoikeus poistetaan. Näin ollen heidän virkamiesoikeudellinen asemansa ei enää olisi tuomaria vaan
muiden tuomioistuinten esittelijöitä vastaava.
Erikseen on tullut harkita, miltä osin tuomioistuinlain lisäksi tarvitaan vielä eri tuomioistuimia tai tiettyä asiakokonaisuutta koskevia erityislakeja. Erityisesti on jouduttu arvioimaan sitä, miten tuomioistuinlain ja erityistuomioistuimia koskevien lakien välinen
suhde järjestetään. Erityistuomioistuimia koskevat lait sisältävät nykyään siinä määrin
asioiden käsittelyä koskevia erityissäännöksiä, että niiden sisällyttämistä yleislakiin ei
ole pidetty tarkoituksenmukaisena. Niin ikään on tullut ratkaista, mihin hallintooikeuksien eri kokoonpanoja koskevat säännökset sijoitetaan. Vastaavasti on tullut arvioida, miten nykyisin tuomioistuimia koskevia yleissäännöksiä sisältävän oikeudenkäymiskaaren ja tuomioistuinlain säännökset sovitetaan yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla.
Työryhmä on päätynyt ehdottamaan, että kaikki organisaatiolaeissa olevat säännökset
tuomioistuinten kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta sijoitettaisiin oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin. Näihin on tehty joitakin tarkistuksia, minkä lisäksi myös
uusia tuomioistuinten toimintaa käytännössä helpottavia säännöksiä on pidetty tarpeellisina. Erityistuomioistuimia koskevat lait jäisivät voimaan siltä osin kuin ne sisältävät
säännöksiä oikeudenkäynnistä asianomaisessa tuomioistuimessa. Näidenkin tuomioistuinten henkilöstöä, johtamista ja hallintoa koskevat säännökset olisivat tuomioistuinlaissa.

Edellä todetun lisäksi yhtenä kysymyksenä on ollut, mihin lakiin nykyisin käräjäoikeuslaissa olevat tuomioistuinharjoittelua ja lautamiehiä koskevat säännökset on säädösteknisesti tarkoituksenmukaista sijoittaa. Sama koskee tuomareiden nimittämisestä annettuun lakiin vuonna 2010 lisättyä 3 a lukua tuomareiden nimeämisestä kansainvälisiin
tuomioistuimiin. Työryhmä on päätynyt esittämään, että näistä asiakokonaisuuksista
säädettäisiin erilliset lait. Työryhmän tehtävänä ei sinänsä ole ollut arvioida käräjäoikeuksien lautamiesjärjestelmää. Tässä yhteydessä on kuitenkin otettu huomioon lakivaliokunnan lautamieskokoonpanojen ja lautamiehen yläikärajan uudistamista koskevasta
esityksestä (HE 4/2014 vp) antamassa mietinnössä (LaVM 3/2014 vp) esitetyt lautamiesten istuntoon osallistumista koskevan sääntelyn muutostarpeet.
Työryhmän laaja toimeksianto on mahdollistanut lukuisten eri kysymysten käsittelyn.
Sen toimeksiantoon ei kuitenkaan ole kuulunut tuomareiden palkkaukseen liittyvien kysymysten käsittely. Palkkauskysymyksiä on esityksessä kuitenkin joiltakin osin sivuttu,
koska se on ollut välttämätöntä eräiden ehdotusten vaikutusten arvioimiseksi.
Myöskään heinäkuun alusta 2011 voimaan tulleeseen tuomareiden nimittämistä ja tuomioistuinten johtamisjärjestelmiä koskevaan uudistukseen ei ole tullut puuttua. Näin
ollen tuomareiden nimittämistä koskevan sääntelyn sisältöön ei ole kajottu lukuun ottamatta joitakin yksittäisiä muutoksia, jotka ovat käytännössä osoittautuneet tarpeellisiksi
tai olleet välttämättömiä tässä esitettävien ehdotusten toteuttamiseksi. Tämän lisäksi oikeusministeriö on työryhmän toimeksiantoa täydentävässä päätöksessään katsonut, että
estettä ei ole sille, että tuomioistuinlakityöryhmässä tarkasteltaisiin, voidaanko käsitteellisestä erottelusta tuomareiden haku- ja ilmoittautumisvirkoihin luopua.
Työryhmässä on keskusteltu myös siitä, tulisiko määräaikaisten tuomareiden nimittämistä ylimpiin tuomioistuimiin rajoittaa. Esillä on ollut ehdotus, jonka mukaan korkeimpaan oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen voitaisiin määräajaksi nimittää
vain muun tuomioistuimen vakinainen tuomari. Asiasta äänestettäessä enemmistö kannatti nykytilan säilyttämistä eikä ehdotusta siten otettu työryhmän mietintöön.
Eriävän mielipiteen ovat jättäneet jäsenistä Hallavainio ja Penttinen, Äijälä, Välimäki,
Vanhala, Esko, Koppinen, Pystynen ja Mikkola sekä puheenjohtaja Könkkölä. Osa
muista jäsenistä on lisäksi yhtynyt näihin mielipiteisiin. Suomen tuomariliitto ry:n
pyynnöstä työryhmä on lisäksi päättänyt liittää mietintöönsä liiton lausuman.

Jatkovalmistelua edellyttäviä asiakokonaisuuksia
Kaikkia työryhmän työssä esiin tulleita kysymyksiä ei ole voitu eikä ole ollut tarkoituksenmukaista selvittää työryhmän aikataulu huomioon ottaen. Työryhmä esittääkin oikeusministeriölle harkittavaksi, että seuraavia asiakokonaisuuksia selvitetään jatkovalmistelussa.

Yhtenä työryhmän keskeisimpänä ehdotuksena on tuomioistuinten henkilöstö- ja virkarakenteen uudistaminen siten, että hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin, markkinaoikeuteen, työtuomioistuimeen ja vakuutusoikeuteen perustettaisiin koulutuksellisista syistä
määräajaksi täytettäviä avustavan tuomarin virkoja. Näiden virkojen perustamiseen liittyy ehdotus tuomareiden koulutuslautakunnasta, jonka tehtävänä olisi suunnitella myös
avustavien tuomareiden koulutusohjelma. Koulutuslautakunnalle tulisi myös muita
tuomareiden koulutukseen liittyviä tehtäviä. Koulutuslautakunnan tehtävien ja avustavien tuomareiden koulutusohjelman suunnittelu ei ole ollut mahdollista tuomioistuinlakityöryhmässä vaan sitä varten tulisi asettaa oma työryhmä.
Työtuomioistuimesta annettu laki on vuodelta 1974. Sitä on kuitenkin uudistettu useasti
niin, että vain osa siitä on enää alkuperäisessä asussaan. Tuomioistuinlain vuoksi suuri
osa lain alkuosan pykälistä muutetaan tai kumotaan. Kaiken tämän jälkeen laki on vaikeaselkoinen ja rakenteeltaan epäjohdonmukainen. Työryhmän näkemyksen mukaan
laki olisi kokonaisuudessaan uudistettava.
Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on esitetty, että tuomioistuimissa tulisi johtamistehtävien ohella olla riittävästi etenemisvirkoja, joihin noustaan lainkäytöllisen etevyyden perusteella (37 kohta). Tällaiset virat tarjoaisivat etenemismahdollisuuksia myös
niille taitaville lainkäyttäjille, jotka eivät ole halukkaita tai sopivia johtamistehtäviin.
Työryhmä on katsonut, että riittävän painavia syitä etenemisvirkojen perustamiselle ei
kuitenkaan ole. Työryhmässä on keskusteltu järjestelmästä, jossa muussa vastuullisessa
kuin osaston johtajan tehtävässä toimivalle voitaisiin maksaa tehtävän vaativuuden mukaan palkanlisää. Myös tämän tarpeellisuutta olisi tarkoituksenmukaista selvittää.
Työryhmässä on ollut arvioitavana myös sotilasjäsenten riippumattomuuteen liittyvät
kysymykset. Oleellinen kysymys on se, täyttävätkö sotilaallisen käskyvallan alaiset sotilasjäsenet tuomarilta edellytettävän riippumattomuusvaatimuksen. Työryhmässä on laadittu asiaa koskeva muistio, jonka perusteella työryhmä 17.10.2012 esitti, että oikeusministeriö pyytäisi muistiosta lausunnot asian jatkovalmistelun käynnistämistä silmällä
pitäen (OM 11/31/2012). Oikeusministeriöstä ei ole tullut mitään palautetta asiasta.
Työryhmän tiedon mukaan toimenpiteisiin ei ainakaan toistaiseksi ole ryhdytty. Tässä
esityksessä sotilasoikeudenkäyntilakiin ehdotettavilla pääosin teknisillä tarkistuksilla ei
oteta kantaa itse järjestelmän tarpeellisuuteen.
Lastensuojelulain 14 luvussa on säännökset kyseisessä laissa tarkoitettujen asioiden käsittelystä hallintotuomioistuimissa mukaan lukien hallinto-oikeuden päätösvaltaisuutta
koskeva pykälä. Työryhmällä ei ole ollut edellytyksiä arvioida, onko perusteltua, että
tämä yksinomaan oikeudenkäyntimenettelyä koskeva varsin yksityiskohtainen sääntely
on sijoitettu osaksi aineellista lainsäädäntöä. Työryhmän näkemyksen mukaan jatkovalmistelussa tulisi selvittää, olisiko nämä säännökset tarkoituksenmukaista sijoittaa
hallintolainkäyttölakiin.
Työryhmän ehdotukset edellyttävät lisäksi eräiden asetusten teknistä tarkistamista.
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TIIVISTELMÄ
Työryhmän tehtävät ja tausta

Oikeusministeriö asetti 22.11.2011 työryhmän uudistamaan tuomioistuimia ja tuomareita koskevia säädöksiä (OM 13/31/2011) toimikaudelle 1.12.2011–31.12.2013. Työryhmän toimikautta jatkettiin 28.11.2013 annetulla päätöksellä maaliskuun loppuun 2014
saakka. Työryhmä on ottanut nimekseen Tuomioistuinlakityöryhmä.
Tuomioistuinlakityöryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus
tuomioistuimia ja tuomareita koskevaksi laiksi, jolla tuomioistuimia ja niiden henkilökuntaa koskeva keskeinen sääntely siirtyisi laintasoiseksi. Asetuksista luovuttaisiin ja
tuomioistuimen hallintoa ja työtä koskevat määräykset, joista ei ole tarpeen säätää laissa, annettaisiin tuomioistuinten työjärjestyksissä.
Tarkoitus on, että uusi laki korvaisi eri tuomioistuimia ja tuomareita koskevat säännökset ja että se ottaisi huomioon perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vaatimukset. Toimeksiannon mukaan lakiin voitaisiin sisällyttää myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) säännökset. Lisäksi tarkoituksena oli arvioida, muodostuisiko sääntely nykyistä selkeämmäksi, jos tuomarin perustuslaillisesta erityisasemasta johtuvat nyt
valtion virkamieslaissa (750/1994) olevat tuomareita koskevat erityissäännökset otettaisiin uuteen lakiin. Työryhmä saattoi toimeksiantonsa mukaan käsitellä myös muita tuomioistuinten sisäiseen organisointiin liittyviä kysymyksiä. Sen sijaan tavoitteena ei ollut
arvioida uudelleen tuomareiden nimittämismenettelyä, oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä eikä niitä palkkaukseen liittyviä kysymyksiä, jotka edellyttävät erillistä työmarkkinakäsittelyä.
Oikeusministeriö täydensi työryhmän toimeksiantoa 27.5.2013 siten, että työryhmän
tehtävänä oli selvittää myös tuomareiden ja muun lainkäyttöhenkilökunnan sivutoimisääntelyn uudistustarpeet. Niin ikään tuomioistuinlakityöryhmän tuli työssään arvioida tuomioistuinten esittelijöiden ja valmistelijoiden tehtäviä, roolia ja vastuuta oikeusministeriön 1.6.2012 asettaman neuvottelukunnan ehdottaman oikeudenhoidon uudistamisohjelman (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013) kohdassa 21 tarkoitetulla tavalla myös
tuomioistuinten toiminnan tehokkuuden kannalta.
Väliraportti työryhmän työn etenemisestä on annettu oikeusministeriölle 14.12.2012
(OMML 72/ 2012).
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Työryhmän työ on jatkoa aikaisemmalle työryhmälle, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus
hovioikeuksien, käräjäoikeuksien ja hallinto-oikeuksien organisaatiosäädöksien samoin
kuin määräajaksi nimitettävien tuomareiden nimittämistä koskevien säädöksien kehittämiseksi (OM 2/31/2008). Työryhmä antoi 18.1.2010 mietintönsä määräaikaisten tuomareiden nimittämisestä ja eräiden tuomioistuinten johtamisjärjestelmän kehittämisestä
(Mietintöjä ja lausuntoja 5/2010). Ehdotus johti 1.7.2011 voimaan tulleeseen lainuudistukseen. Työryhmän toimeksianto toteutettiin kutienkin vain osittain, mistä syystä sen
työtä jatkettiin tuomioistuinlakityöryhmässä

Työryhmän ehdotus tuomioistuimia ja tuomareita
koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksen tavoitteet
Esityksen tavoitteena on säätää tuomioistuimia ja tuomareita koskeva yhtenäinen laki,
jolla korvataan voimassa olevat organisaatiolait ja -asetukset. Näin voidaan selkiyttää
lainsäädäntöä ja saada aikaan johdonmukainen kokonaisuus. Ehdotuksen tarkoituksena
on yhtenäistää tuomioistuimia koskevaa sääntelyä ottaen kuitenkin huomioon kunkin
tuomioistuimen erityispiirteet. Samalla sääntelyä ajantasaistetaan sekä rakenteellisesti
että kielellisesti.
Ehdotuksen mukaan tuomioistuimista ja tuomareista ei enää säädettäisi asetuksella.
Kaikki säännökset olisivat laissa. Tuomioistuimet voisivat entistä itsenäisemmin päättää
omasta toiminnastaan työjärjestykseen otettavilla määräyksillä. Tämä on omiaan korostamaan tuomioistuinten itsenäistä asemaa ja vastuuta toimintansa järjestämisessä.
Ehdotuksen tavoitteena on myös vahvistaa tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuutta tarkistamalla eräitä tuomareita koskevia virkamiesoikeudellisia erityissäännöksiä ja sijoittamalla ne tuomioistuinlakiin. Sama koskee tuomioistuinten asiantuntijajäseniä koskevaa sääntelyä, jolla korostettaisiin asiantuntijajäsenten asemaa tuomiovallan käyttäjänä.
Tuomareiden sidonnaisuusilmoituksia ja sivutoimilupakäytäntöä koskeviin säännöksiin
ehdotetaan tarkistuksia, joilla pyritään lisäämään avoimuutta ja luottamusta tuomioistuinlaitokseen. Esitykseen on otettu myös yleiset säännökset asioiden jakamisesta tuomareille. Näin turvataan osaltaan asianosaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tällä on merkitystä myös sille, miten tuomioistuinten riippumattomuus näyttäytyy ulospäin.
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Esityksellä uudistetaan myös tuomioistuinten hallinto- ja johtamisjärjestelmiä. Tavoitteena on, että hallinto- ja johtamisjärjestelmät mahdollistaisivat tuomioistuinten tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan. On myös tarpeen saada käyttöön nykyistä joustavampia
tapoja käyttää tuomioistuinlaitoksen niukkenevia resursseja.
Ehdotuksella pyritään lisäksi vastaamaan tuomioistuimissa havaittuihin tarpeisiin, jotka
liittyvät erityisesti lainkäyttöasioiden ratkaisukokoonpanoja ja niiden puheenjohtajuutta
koskevaan sääntelyyn.
Esityksellä pyritään toteuttamaan myös väestön kielellisiä oikeuksia ottamalla käyttöön
niin sanottuja kielituomarin virkoja käräjäoikeuksien lisäksi muissakin kaksikielisissä
tuomioistuimissa.

Yhtenäislaki tuomioistuimista ja tuomareista
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tuomioistuinlaki, jossa säädettäisiin tuomioistuinlaitoksesta ja sen henkilöstöstä. Laki olisi kaikille tuomioistuimille yhteinen. Laissa olisi tuomioistuimia, niiden organisaatiota sekä johtamista ja hallintoa koskevat säännökset. Niin ikään lakiin otettaisiin tuomareiden ja tuomioistuinten muun henkilökunnan
nimittämistä koskevat säännökset. Myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin tuomioistuinlaissa.
Tuomioistuinlaissa säädettäisiin myös tuomareiden virkamiesoikeudellisesta erityisasemasta siltä osin kuin se poikkeaa valtion virkamiehiä koskevasta yleislainsäädännöstä.
Tässä yhteydessä tehtäisiin eräitä tuomarin virassapysymisoikeuden edellyttämiä tarkistuksia tuomarin virantoimituksesta pidättämistä ja tuomarin asemaa tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä koskevaan sääntelyyn. Niin ikään tuomareiden sidonnaisuusja sivutoimisääntelyä täsmennettäisiin. Virkamieslaki soveltuisi jatkossakin muihin
tuomioistuinten virkamiehiin ja myös tuomareihin siinä erikseen säädettyjä poikkeuksia
lukuun ottamatta.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden tuomaria vastaava virassapysymisoikeus ehdotetaan poistettavaksi. Heidän asemansa muutettaisiin vastaamaan muiden tuomioistuinten esittelijöitä.
Tuomioistuinlailla korvattaisiin voimassa olevat organisaatiolait ja -asetukset sekä tuomareiden nimittämisestä annettu laki ja valtioneuvoston asetus.
Organisaatiolaeissa olevat säännökset tuomioistuinten kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta sijoitettaisiin oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin. Erityistuomioistuimia koskevat lait jäisivät voimaan siltä osin kuin ne sisältävät säännöksiä oikeudenkäynnistä asianomaisessa tuomioistuimessa. Näidenkin tuomioistuinten henkilöstöä,
johtamista ja hallintoa koskevat säännökset olisivat tuomioistuinlaissa.

23

Tuomarin valan sijasta tuomareiden olisi annettava tuomarinvakuutus. Myös tätä koskeva sääntely sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin.
Tuomioistuinharjoittelusta, käräjäoikeuden lautamiehistä sekä tuomareiden nimeämistä
kansainvälisiin tuomioistuimiin säädettäisiin erilliset lait.

Tuomioistuinten johtamisjärjestelmän uudistaminen
Esityksen mukaan tuomioistuinten hallintoa ja johtamista tehostetaan siten, että päällikkötuomareiden virat muuttuisivat määräaikaisiksi. Lain voimaantulon jälkeen tuomioistuinten päällikkötuomareiden virkoihin nimitettäisiin kerrallaan seitsemän vuoden määräajaksi.
Hovioikeuksissa ja vakuutusoikeudessa osaston johtajan tehtävät tulisivat määräaikaisiksi samoin kuin jo nyt on käräjä- ja hallinto-oikeuksissa. Nykyisistä vakinaisista hovioikeudenlaamannin ja vakuutusoikeuden laamannin viroista luovuttaisiin.
Myös tuomioistuinten hallinnosta huolehtivan kanslia- tai hallintopäällikön asemaa ja
kelpoisuusvaatimuksia ehdotetaan uudistettavaksi.

Tuomarin koulutusvirkojen perustaminen
Esityksessä ehdotetaan, että hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin, markkinaoikeuteen,
työtuomioistuimeen ja vakuutusoikeuteen perustettaisiin koulutuksellisista syistä määräajaksi täytettäviä avustavan tuomarin virkoja. Niihin nimitettäisiin pääsääntöisesti
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Avustavat tuomarit osallistuisivat muiden tuomareiden tavoin asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen kyseisessä tuomioistuimessa.
Avustavaksi tuomariksi nimitettävältä edellytettäisiin vähintään kolmen vuoden kokemusta tuomioistuinlaitoksen tai muusta vastaavia valmiuksia tuomarin tehtävään antavista lakimiestehtävistä. Tämän lisäksi edellytettäisiin, että nimitettävä olisi suorittanut
hyväksyttävästi kokeen, jossa selvitetään tuomarin tehtävässä toimimista koskevien
keskeisten säännösten ja periaatteiden tuntemus. Kokeiden järjestämisestä huolehtisi
uusi tuomareiden koulutuslautakunta, jonka tehtävänä olisi suunnitella myös avustavien
tuomareiden koulutusohjelma. Avustavan tuomarin olisi osallistuttava koulutuslautakunnan suunnittelemaan koulutusohjelmaan. Koulutusohjelma päättyisi koulutuslautakunnan järjestämään loppukokeeseen, jossa arvioitaisiin tuomarin tehtävässä vaadittavaa taitoa ja osaamista. Loppukokeen hyväksytty suorittaminen ei kuitenkaan olisi edellytyksenä tuomarinvirkaan nimittämiselle.
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Koulutuslautakunnalle tulisi myös muita tuomareiden koulutukseen liittyviä tehtäviä.
Koulutuslautakunnan tehtävien ja avustavien tuomareiden koulutusohjelman suunnittelua varten on syytä asettaa oma työryhmä.

Työryhmän muut ehdotukset
Työtuomioistuimesta annettu laki on vuodelta 1974. Sitä on kuitenkin uudistettu useasti
niin, että vain osa siitä on enää alkuperäisessä asussaan. Tuomioistuinlain vuoksi suuri
osa lain alkuosan pykälistä muutetaan tai kumotaan. Kaiken tämän jälkeen laki on vaikeaselkoinen ja rakenteeltaan epäjohdonmukainen. Työryhmän näkemyksen mukaan
laki olisi kokonaisuudessaan uudistettava.
Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on esitetty, että tuomioistuimissa tulisi johtamistehtävien ohella olla riittävästi etenemisvirkoja, joihin noustaan lainkäytöllisen etevyyden perusteella (37 kohta). Tällaiset virat tarjoaisivat etenemismahdollisuuksia myös
niille taitaville lainkäyttäjille, jotka eivät ole halukkaita tai sopivia johtamistehtäviin.
Työryhmä on katsonut, että riittävän painavia syitä etenemisvirkojen perustamiselle ei
kuitenkaan ole. Työryhmässä on keskusteltu järjestelmästä, jossa muussa vastuullisessa
kuin osaston johtajan tehtävässä toimivalle voitaisiin maksaa tehtävän vaativuuden mukaan palkanlisää.
Työryhmässä on ollut arvioitavana myös sotilasjäsenten riippumattomuuteen liittyvät
kysymykset. Oleellinen kysymys on se, täyttävätkö sotilaallisen käskyvallan alaiset sotilasjäsenet tuomarilta edellytettävän riippumattomuusvaatimuksen. Työryhmässä on laadittu asiaa koskeva muistio, jonka perusteella työryhmä 17.10.2012 esitti, että oikeusministeriö pyytäisi muistiosta lausunnot asian jatkovalmistelun käynnistämistä silmällä
pitäen (OM 11/31/2012). Työryhmän tiedon mukaan toimenpiteisiin ei ainakaan toistaiseksi ole ryhdytty.
Lastensuojelulain 14 luvussa on säännökset kyseisessä laissa tarkoitettujen asioiden käsittelystä hallintotuomioistuimissa mukaan lukien hallinto-oikeuden päätösvaltaisuutta
koskeva pykälä. Työryhmällä ei ole ollut edellytyksiä arvioida, onko perusteltua, että
nämä puhtaasti oikeudenkäyntimenettelyä koskevat säännökset on sijoitettu osaksi aineellista lainsäädäntöä. Työryhmän näkemyksen mukaan jatkovalmistelussa tulisi selvittää, olisiko nämä säännökset tarkoituksenmukaista sijoittaa hallintolainkäyttölakiin.
Työryhmän ehdotukset edellyttävät lisäksi eräiden asetusten tarkistamista.
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SAMMANDRAG
Arbetsgruppens uppgifter och bakgrund

Justitieministeriet tillsatte den 22 november 2011 en arbetsgrupp för perioden
1.12.2011–31.12.2013 för att se över lagstiftningen om domstolar och domare (OM
13/31/2011). Mandattiden för arbetsgruppen förlängdes till utgången av mars 2014 genom det beslut som fattades den 28 november 2013. Arbetsgruppen har antagit namnet
Arbetsgruppen för domstolslagen.
Arbetsgruppen för domstolslagen hade till uppgift att utarbeta ett förslag till lag om
domstolar och domare i form av en regeringsproposition, enligt vilken den centrala lagstiftningen som gäller domstolar och deras personal lyfts upp på lagnivå. Förordningar
ska inte längre utfärdas och de föreskrifter om domstolarnas förvaltning och arbete som
inte kräver bestämmelser på lagnivå ska tas in i domstolarnas arbetsordningar.
Avsikten är att den nya lagen ersätter de separata bestämmelserna om domstolar och
domare och att den beaktar de krav som ställs i grundlagen och i människorättskonventionerna. Enligt uppdraget kan även bestämmelserna i lagen om utnämning av domare
(205/2000) tas in i lagen. Dessutom var avsikten att bedöma om regleringen blir mer
tydlig än för närvarande om de specialbestämmelser som beror på domarnas särskilda
ställning i enlighet med grundlagen som för närvarande ingår i statstjänstemannalagen
(750/1994) tas in i den nya lagen. Enligt uppdraget kunde arbetsgruppen behandla även
andra frågor i anknytning till den interna organiseringen av domstolarna. Däremot var
avsikten inte att se över förfarandet för utnämning av domare, bestämmelserna om rättegångsförfarandet eller sådana frågor i anknytning till avlöning som kräver en separat
arbetsmarknadsbehandling.
Justitieministeriet kompletterade arbetsgruppens uppdrag den 27 maj 2013 så att arbetsgruppens uppdrag även var att utreda behovet av en översyn av den lagstiftning som
gäller domares och övrig lagskipningspersonals bisysslor. Vidare skulle arbetsgruppen
för domstolslagen i sitt arbete bedöma uppgifterna, rollen och ansvaret för föredragande
och beredare i enlighet med punkt 21 i det förslag till reformprogram för rättsvården
(Betänkanden och utlåtanden 16/2013) som lämnades av den delegation som tillsattes
av justitieministeriet den 1 juni 2012.
En lägesrapport om hur arbetsgruppens arbete framskred lämnades till justitieministern
den 14 december 2012 (OMML 72/2012).
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Arbetsgruppens arbete är en fortsättning på arbetet för den tidigare arbetsgrupp som
hade till uppgift att utarbeta ett förslag till ett utvecklande av de författningar som gäller
hovrätternas, tingsrätternas och förvaltningsdomstolarnas organisation samt de författningar som gäller utnämning av domare för viss tid (OM 2/31/2008). Arbetsgruppen
lämnade den 18 januari 2010 sitt betänkande om utnämning av domare för viss tid och
utveckling av ledningssystem vid vissa domstolar (Betänkanden och utlåtanden 5/2010).
Förslaget ledde till den lagreform som trädde i kraft den 1 juli 2011. Arbetsgruppens
uppdrag slutfördes dock endast delvis, varför arbetet fortsatte i arbetsgruppen för domstolslagen.

Arbetsgruppens förslag till lagstiftning om
domstolar och domare

Målsättning
Syftet med propositionen är att stifta en gemensam lag för domstolar och domare, som
ersätter de gällande organisationslagarna och -förordningarna. Därmed kan man göra
lagstiftningen tydligare och uppnå en logisk helhet. Syftet med propositionen är att förenhetliga lagstiftningen för domstolarna, dock med beaktande av de enskilda domstolarnas särdrag. Samtidigt ska lagstiftningen uppdateras både med tanke på struktur och
på språk.
Enligt förslaget ska det inte längre föreskrivas om domstolar och domare genom förordning. Alla bestämmelser ska finnas i lag. Domstolarna kan mer självständigt än tidigare
bestämma om sin egen verksamhet genom föreskrifter i arbetsordningen. Med detta betonas domstolarnas självständiga ställning och ansvar för att organisera sin verksamhet.
Syftet med propositionen är också att stärka domstolarnas och domarnas oberoende genom att justera vissa tjänstemannarättsliga specialbestämmelser som gäller domare och
placera dem i domstolslagen. Det samma gäller bestämmelserna om domstolarnas sakkunnigledamöter, genom vilka sakkunnigledamöternas ställning som utövare av dömande makt betonas.
Mindre ändringar föreslås i bestämmelserna om domares redogörelser för bidningar och
förfarandet för bisysslotillstånd, som syftar till att öka insynen i och förtroendet för
domstolsväsendet. I propositionen ingår även allmänna bestämmelser om fördelning av
mål och ärenden till domare. Genom dessa tryggas parternas rätt till en rättvis rättegång.
Detta har även betydelse med tanke på den allmänna uppfattningen om domstolarnas
verksamhet.
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Genom propositionen reformeras även domstolarnas förvaltnings- och ledningssystem.
Syftet är att förvaltnings- och ledningssystemet ska möjliggöra en effektiv och resultatgivande verksamhet för domstolarna. Det finns också behov av att ta i bruk mer flexibla
sätt än de gällande vid användningen av domstolsväsendets krympande resurser.
Genom propositionen syftar man dessutom till att svara på de behov som har observerats vid domstolarna och som i synnerhet anknyter till bestämmelserna om beslutssammansättning i lagskipningsmål och lagskipningsärenden samt ordförandeskapet för dem.
Syftet med propositionen är även att förverkliga befolkningens språkliga rättigheter genom att ta i bruk så kallade tjänster för språkdomare förutom vid tingsrätterna även vid
andra tvåspråkiga domstolar.

Enhetlig lag om domstolar och domare
I propositionen föreslås att det stiftas en domstolslag där det föreskrivs om domstolsväsendet och dess personal. Lagen ska gälla alla domstolar. I lagen finns bestämmelser om
domstolarna, deras organisation samt ledning och förvaltning. Även bestämmelser om
utnämning av domare och övrig personal vid domstolarna tas in i lagen. Bestämmelser
om utnämning av och behörighetsvillkor för domstolarnas sakkunnigledamöter tas även
in i lagen.
I domstolslagen ingår även bestämmelser om domares särskilda tjänstemannarättsliga
ställning till den del som den avviker från den allmänna lagstiftningen om statens tjänstemän. Med tanke på domares rätt att kvarstå i tjänst görs i detta sammanhang vissa
mindre ändringar som krävs i bestämmelserna om avstängning av domare från tjänsteutövning och domares ställning i samband med omstrukturering av domstolsväsendet.
Även bestämmelserna om domares bindningar och bisysslor kompletteras. Statstjänstemannalagen tillämpas även i fortsättningen på övriga tjänstemän vid domstolarna och
även på domare förutom när det gäller de undantag som särskilt anges.
Det föreslås att rätten för föredragandena i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen att kvarstå i tjänst på motsvarande sätt som för domare ska slopas. Deras
ställning ändras så att den motsvarar ställningen för föredragandena vid övriga domstolar.
Domstolslagen ersätter gällande organisationslagar och organisationsförordningar samt
lagen och statsrådets förordning om utnämning av domare.
Bestämmelserna om domstolarnas sammansättning och domförhet som finns i organisationslagarna flyttas till lagarna om rättegångsförfarande. Lagarna om specialdomstolarna blir i kraft till den del som de innehåller bestämmelser om rättegång i respektive
domstol. Även för dessa domstolar finns bestämmelserna om personal, ledning och förvaltning i domstolslagen.
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I stället för domared ska domare avge domarförsäkran. Även bestämmelserna om detta
överförs till domstolslagen.
Separata lagar stiftas om domstolspraktik, tingsrätternas nämndemän och nominering av
domarkandidater till internationella domstolar.

Förnyelse av domstolarnas ledningssystem
Enligt propositionen effektiviseras förvaltningen och ledningen av domstolarna så att
chefsdomartjänsterna blir tidsbundna. Efter lagens ikraftträdande sker utnämning till
chefsdomare vid domstolarna för sju år i sänder.
Vid hovrätterna och försäkringsdomstolen blir uppgiften som avdelningschef tidsbunden på samma sätt som den redan nu är vid tingsrätterna och förvaltningsdomstolarna.
Nuvarande ordinarie tjänster som hovrättslagman och lagman vid försäkringsdomstolen
slopas.
Det föreslås även att ställningen och behörighetsvillkoren för den kansli- eller förvaltningschef som sköter en domstols förvaltning förnyas.

Inrättande av utbildningstjänster för domare
I propositionen föreslås att det av utbildningsskäl vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen inrättas tjänster
som biträdande domare som tillsätts för viss tid. Till dessa tjänster utnämns i regel för
högst tre år i sänder. Biträdande domare deltar på samma sätt som övriga domare i behandlingen och avgörandet av mål och ärenden i respektive domstol.
Av den som ska utnämnas till biträdande domare krävs minst tre års erfarenhet vid
domstolsväsendet eller motsvarande färdigheter av juridiska uppgifter som ger färdigheter för domaruppgiften. Dessutom krävs att den som ska utnämnas med godkänt resultat har avlagt ett prov för påvisande av kunskaper om centrala bestämmelser och
principer för utövning av uppdraget som domare. En ny domarutbildningsnämnd sköter
anordnandet av prov och har dessutom som uppgift att även planera utbildningsprogrammet för biträdande domare. En biträdande domare ska delta i det utbildningsprogram som planerats av domarutbildningsnämnden. Utbildningsprogrammet avslutas
med ett slutprov som anordnas av utbildningsnämnden där den kompetens och det kunnande som krävs i domaruppdraget bedöms. Avlagt slutprov med godkänt resultat är
dock inte ett krav för att bli utnämnd till domartjänst.
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Utbildningsnämnde ska även ha andra uppgifter i anknytning till domarutbildningen.
För planering av utbildningsnämndens uppgifter och utbildningsprogrammet för biträdande domare är det skäl att tillsätta en egen arbetsgrupp.

Arbetsgruppens övriga förslag
Lagen om arbetsdomstolen är från 1974. Den har dock ofta omarbetats så endast en del
av den är numera i ursprunglig form. På grund av domstolslagen ändras eller upphävs
en stor del av lagens inledande paragrafer, Efter allt detta är lagen svår att förstå och
ologisk till sin uppbyggnad. Enligt arbetsgruppens uppfattning bör lagen revideras i sin
helhet.
I reformprogrammet för rättsvården har det föreslagits att det vid domstolarna vid sidan
av ledningsuppgifterna ska finnas tillräckligt med avancemangstjänster där man avancerar på basis av utmärkta lagkunskaper (37 punkten). Sådana tjänster erbjuder avancemangsmöjligheter även för sådana skickliga rättskipare som inte är intresserade av eller
lämpliga för ledningsuppgifter. Arbetsgruppen anser att det dock inte finns tillräckligt
vägande skäl för att inrätta avancemangstjänster. I arbetsgruppen har det förts diskussioner om ett system där det till personer som arbetar i andra ansvarsfyllda uppgifter än
som avdelningschef kunde betalas ett lönetillägg i enlighet med hur krävande uppgiften
är.
Arbetsgruppen har även bedömt frågor i anknytning till oberoende med tanke på militära ledamöter. En väsentlig fråga är om de militära ledamöter som lyder under militärt
befäl uppfyller kravet på oberoende för domare. Arbetsgruppen har utarbetat en promemoria om detta, utifrån vilken arbetsgruppen den 17 oktober 2012 föreslog att justitieministeriet ska begära utlåtanden om promemorian med tanke på inledande av en fortsatt beredning av saken (OM 11/31/2012). Enligt arbetsgruppens vetskap har inte några
åtgärder, i alla fall ännu, vidtagits.
I 14 kap. i barnskyddslagen finns bestämmelser om behandling av de mål och ärenden
som avses i den lagen i förvaltningsdomstolen inklusive en bestämmelse om förvaltningsdomstolens domförhet. Arbetsgruppen har inte haft förutsättningar att bedöma om
det är befogat att bestämmelser som rent gäller rättegångsförfarande är en del av den
materiella lagstiftningen. Enligt arbetsgruppens åsikt bör man vid den fortsatta beredningen utreda om det är ändamålsenligt att flytta dessa bestämmelser till förvaltningsprocesslagen.
Arbetsgruppens förslag förutsätter dessutom preciseringar av vissa förordningar.
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Hallituksen esitys eduskunnalle
tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi
lainsäädännöksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kaikkia tuomioistuimia koskeva yhteinen tuomioistuinlaki, joka sisältäisi yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista. Lakiin
koottaisiin nykyisin eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja
muusta henkilöstöstä. Lakiin sisällytettäisiin myös nykyisin tuomareiden nimittämisestä
annetun lain ja asetuksen säännökset. Niin ikään nykyisin valtion virkamieslaissa oleva
tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely ehdotetaan sijoitettavaksi tuomioistuinlakiin.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että nykyisin tuomioistuinten organisaatiolaeissa olevat
tuomioistuimen päätösvaltaista kokoonpanoa koskevat säännökset siirrettäisiin oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin eli oikeudenkäymiskaareen ja hallintolainkäyttölakiin. Erityistuomioistuimia koskevat erillislait ehdotetaan säilytettäväksi siltä osin
kuin ne sisältävät oikeudenkäyntiä koskevia säännöksiä. Käräjäoikeuden lautamiehistä
sekä tuomioistuinharjoittelusta säädettäisiin erilliset lait.
Tuomioistuimista ja tuomareista säädettäisiin vain lailla. Näin ollen tuomioistuimia ja
tuomareita koskevasta asetuksen tasoisesta sääntelystä pääsääntöisesti luovuttaisiin.
Tarkemmat määräykset tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä annettaisiin kunkin
tuomioistuimen työjärjestyksessä.
Esitykseen sisältyy useita asiallisia muutoksia. Päällikkötuomareiden ja eräiden tuomioistuinten osaston johtajana toimivien tehtävät tulisivat määräaikaisiksi. Hovioikeuksissa,
hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa, markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa
voisi olla avustavan tuomarin määräaikaisia virkoja koulutusvirkoina. Tuomarin sidonnaisuudet ja sivutoimet sekä niistä saadut laissa säädetyn euromäärän ylittävät palkkiot
olisi merkittävä julkiseen rekisteriin. Ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden asema ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan muiden tuomioistuinten esittelijöitä.
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YLEISPERUSTELUT
1

Johdanto

1.1

Tuomioistuinlaitos

1.1.1

Perustuslain sääntely

Tuomioistuinten yhteiskunnallinen asema ja tehtävät on säännelty Suomen perustuslaissa (731/1999). Valtiovallan kolmijako-oppia ilmentävän perustuslain 3 §:n mukaan
tuomiovallan käyttö kuuluu riippumattomille tuomioistuimille, joista ylimpinä tuomioistuimina ovat korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.
Lainkäyttöä koskevat säännökset sisältyvät perustuslain 9 lukuun. Siinä olevassa
98 §:ssä säädetään tuomioistuinlaitoksen perusrakenteesta: pykälän 1 momentin mukaan
yleisiä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet. Saman pykälän 2 momentin mukaan yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja
alueelliset hallinto-oikeudet. Yleisillä tuomioistuimilla on siten kolme eri oikeusastetta,
kun yleisillä hallintotuomioistuimilla niitä on kaksi. Suomessa on 27 käräjäoikeutta sekä
1.4.2014 lukien viisi hovioikeutta ja kuusi hallinto-oikeutta.
Perustuslain 98 §:n 3 momentin mukaan erikseen määrätyllä toimialalla tuomiovaltaa
käyttävistä erityistuomioistuimista säädetään lailla. Näitä tuomioistuimia, joita ei siis
luetella perustuslaissa, ovat työtuomioistuin, markkinaoikeus ja vakuutusoikeus.
Perustuslain 99 §:ssä säädetään ylimpien tuomioistuinten tehtävistä: korkein oikeus
käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa ja korkein hallinto-oikeus hallintolainkäyttöasioissa. Ylimmät tuomioistuimet valvovat myös lainkäyttöä omalla toimialallaan. Perustuslain 100 §:ssä on yleiset säännökset ylimpien tuomioistuinten kokoonpanosta.
Valtakunnanoikeus on perustuslain 101 §:ään perustuva erityinen tuomioistuin. Se käsittelee syytteen, joka nostetaan muun muassa valtioneuvoston jäsentä tai ylimpien tuomioistuinten jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Valtakunnanoikeus ei ole samalla tavoin osa tuomioistuinlaitosta kuin muut tuomioistuimet. Valtakunnanoikeuteen kuuluu perustuslaissa mainittujen ylimpien tuomareiden lisäksi jäseninä
eduskunnan valitsemia jäseniä. Valtakunnanoikeudella ei ole omaa henkilöstöä tai omia
toimitiloja.
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Vaatimusta tuomioistuimen pysyvyydestä ilmentää perustuslain 98 §:n 4 momentti, joka
kieltää satunnaisten tuomioistuinten asettamisen. Tuomioistuinta ei saa perustaa tai asettaa vain yksittäistapausta varten. Tästä poikkeuksena ovat sotaoikeudet.
Perustuslain 3 §:ssä säädettyä tuomioistuinten riippumattomuuden vaatimusta on tarkennettu peruslain esitöissä (HE 1/1998). Riippumattomuudella tarkoitetaan riippumattomuutta lainsäätäjän, hallitusvallan käyttäjän, viranomaisten ja esimerkiksi oikeusriidan osapuolten vaikutuksesta, mutta toisaalta myös oikeuslaitoksen sisäistä riippumattomuutta. Riippumattomuuteen liittyy läheisesti myös puolueettomuus eli tapauskohtainen riippumattomuus, jonka toteutumista edellyttää tuomarin esteettömyys ja objektiivisuus. Tuomioistuinten riippumattomuuden turvaaminen on välttämätöntä perustuslain
21 §:ssä turvatun yksilön oikeusturvan takaamiseksi.
Tuomioistuimen riippumattomuutta turvataan myös perustuslaissa edellytetyllä tuomareiden nimittämismenettelyllä ja virassapysymisoikeudella.
Perustuslain 102 §:n mukaan vakinaiset tuomarit nimittää Tasavallan Presidentti laissa
säädetyn menettelyn mukaisesti. Muiden tuomareiden nimittämisestä säädetään lailla.
Laissa on säännökset vakinaisten ja määräaikaisten tuomareiden nimittämisestä. Laki
tuli voimaan samanaikaisesti perustuslain kanssa.
Vakinaiseen virkaan nimitetyn tuomarin virassa pysymisen suoja on hyvin vahva. Hänet
voidaan perustuslain 103 §:n nojalla julistaa virkansa menettäneeksi ainoastaan tuomioistuimen tuomiolla. Tuomaria ei myöskään saa ilman suostumustaan siirtää toiseen virkaan, ellei siirto johdu tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestämisestä. Tuomarin velvollisuudesta erota virasta määräiässä tai työkykynsä menetettyään säädetään lailla. Tuomareiden virkasuhteen perusteista säädetään niin ikään erikseen lailla. Tuomarin virassapysymisoikeus koskee myös määräaikaista tuomaria tämän nimityksen keston ajan.

1.1.2

Muu lainsäädäntö

YLEISTÄ TUOMIOISTUIMIA JA TUOMAREITA KOSKEVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ
Tuomioistuinten lukumäärästä, toimivallasta ja tehtävistä, johtamisesta ja hallinnosta,
jäsenistä sekä muusta henkilöstöstä säädetään kutakin tuomioistuinlajia koskevissa laeissa. Tällaiset lait on siten säädetty erikseen korkeinta oikeutta, korkeinta hallintooikeutta, hovioikeuksia, käräjäoikeuksia, hallinto-oikeuksia sekä työtuomioistuinta, vakuutusoikeutta ja markkinaoikeutta varten. Ylimpiä tuomioistuimia lukuun ottamatta
kutakin tuomioistuinlajia varten on lisäksi annettu oma asetus, jossa on tuomioistuimesta annettua lakia täydentäviä säännöksiä.
Tarkempia määräyksiä työskentelyn järjestämisestä tuomioistuimissa annetaan lisäksi
kunkin tuomioistuimen työjärjestyksessä.
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Oikeudenkäynnistä tuomioistuimissa säädetään tuomioistuinmenettelyä koskevissa laeissa, kuten oikeudenkäymiskaaressa ja hallintolainkäyttölaissa sekä useassa erityislaissa.

ORGANISAATIOLAIT JA -ASETUKSET
Niin kuin edellä on todettu, kutakin tuomioistuinlajia varten on säädetty oma laki ja
ylimpiä tuomioistuimia lukuun ottamatta myös asetus (niin sanotut organisaatiolait ja
-asetukset).
Käräjäoikeuksista säädetään käräjäoikeuslaissa (581/1993) ja sen nojalla annetussa käräjäoikeusasetuksessa (582/1993). Hovioikeuksia koskevia säännöksiä on hovioikeuslaissa (56/1994) ja hovioikeusasetuksessa (211/1994). Vastaavasti hallinto-oikeuksista
säädetään hallinto-oikeuslaissa (430/1999) ja sen nojalla annetussa hallintooikeusasetuksessa (438/1999). Niin ikään ylimmistä oikeuksista on omat lakinsa, jotka
on hiljattain uudistettu. Laki korkeimmasta oikeudesta (655/2005) ja laki korkeimmasta
hallinto-oikeudesta (1265/2006) korvasivat vanhat vuodelta 1918 peräisin olleet samannimiset lait. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä on oma lakinsa
(laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä, 1266/2006), kun taas hallinto-oikeuksien asiantuntijajäsenistä säädetään osana hallinto-oikeuslakia. Ahvenanmaan
hallintotuomioistuimesta on lisäksi oma lakinsa (laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta, 547/1994), jonka mukaan siihen sovelletaan, mitä hallinto-oikeuslaissa tai
muussa laissa säädetään hallinto-oikeudesta.
Kustakin erityistuomioistuimesta on oma lakinsa. Markkinaoikeutta koskee nykyisin
markkinaoikeudesta annettu laki (99/2013). Työtuomioistuimesta 1970-luvulla annettua
lakia (646/1974) on uudistettu useita kertoja niin, että vain osa sen säännöksistä on enää
alkuperäisessä asussaan. Lakia täydentää työtuomioistuimesta annettu asetus
(201/1983). Vakuutusoikeudesta säädetään vakuutusoikeuslaissa (132/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa vakuutusoikeudesta (237/2003).
Valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetussa laissa
(196/2000) säädetään valtakunnanoikeuden toimivallasta, kokoonpanosta ja prosessista
sekä ministerivastuuasioiden käsittelystä eduskunnassa. Valtakunnanoikeutta koskevaan
sääntelyyn ei tässä esityksessä puututa.
Sotaoikeuksista säädetään sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 6 luvussa. Sotaoikeus
voidaan sotatilan aikana perustaa käsittelemään rikosasioita, jotka normaalisti kuuluisivat käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Sotaoikeuden asettamisesta ja lakkauttamisesta sekä
sen tuomiopiiristä ja siitä, minkä hovioikeuden alaisena sotaoikeus toimii, säädetään
asetuksella. Asetuksen antamisesta on kuitenkin viipymättä ilmoitettava eduskunnalle,
joka voi päättää, että asetus on kumottava. Myöskään sotaoikeuksia koskevaan sääntelyyn ei tässä esityksessä ehdoteta muutoksia.
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OIKEUDENKÄYNTIÄ KOSKEVAT LAIT
Oikeudenkäymiskaarta sovelletaan oikeudenkäyntiin yleisissä tuomioistuimissa. Siinä
on myös eräitä yleisiä säännöksiä tuomioistuinlaitoksesta. Oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 1 §:n mukaan yleisiä tuomioistuimia ovat alioikeutena käräjäoikeus, ylioikeutena
hovioikeus ja ylimpänä oikeusasteena korkein oikeus. Luvussa on lisäksi täsmentäviä
säännöksiä esimerkiksi tuomioistuinten jäsenistä ja tuomarinvalan antamisesta. Käräjäoikeutta koskevia yleisiä säännöksiä on 3 luvussa. Tuomioistuinten päätösvaltaisuudesta
säädetään oikeudenkäymiskaaren 2 luvussa ja ratkaisukokoonpanossa äänestämisestä 23
luvussa.
Rikosasioiden käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaarta täydentävää oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia (689/1997).
Työtuomioistuimesta annetussa laissa säädetään päätösvaltaisesta kokoonpanosta työtuomioistuimessa, minkä lisäksi laissa on säännöksiä asioiden käsittelystä ja ennen
muuta puhevallan käyttämisestä tässä erityistuomioistuimessa. Muilta osin työtuomioistuinprosessiin sovelletaan viittaussäännösten perusteella soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren säännöksiä ja valitusasioissa hallintolainkäyttölakia (586/1996).
Oikeudenkäynnissä hallintotuomioistuimissa noudatetaan hallintolainkäyttölakia ja siinä
olevien viittausten perusteella eräitä esimerkiksi todistelua ja tuomarin esteellisyyttä
koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Oikeudenkäymiskaaresta poiketen hallintolainkäyttölaki ei sisällä tuomioistuimia tai niiden päätösvaltaisuutta koskevia säännöksiä lainkaan, vaan niistä säädetään hallinto-oikeuslaissa ja korkeimmasta hallintooikeudesta annetussa laissa.
Hallintolainkäyttölakia tai oikeudenkäymiskaarta sovelletaan myös markkinaoikeudessa
eräiden asioiden käsittelyssä sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetussa laissa (100/2013) säädetään. Markkinaoikeuden päätösvaltaisuutta koskevat
säännökset ovat sen sijaan markkinaoikeudesta annetussa laissa.
Niin ikään vakuutusoikeuden lainkäyttötoiminnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia.
Lisäksi vakuutusoikeuslaissa on eräitä asian käsittelyä koskevia erityissäännöksiä.

VIRKAMIESLAINSÄÄDÄNTÖ JA NIMITTÄMINEN
Tuomari on valtion virkamies, johon sovelletaan valtion virkamieslakia (750/1994, jäljempänä virkamieslaki). Lakia täydentää sen nojalla annettu valtion virkamiesasetus
(971/1994, jäljempänä virkamiesasetus). Kaikkia virkamieslain säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta tuomariin ja tuomarin virkaan (45 §). Niinpä tuomarin perustuslaillisesta
asemasta johtuu, että virkamieslain säännökset virkamiehen irtisanomisesta tai lomauttamisesta eivät koske tuomaria. Virkamieslaissa on lisäksi eräitä tuomareita koskevia
erityissäännöksiä.
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Perustuslain edellyttämällä tavalla tuomareiden nimittämisestä on oma erityislakinsa
(laki tuomareiden nimittämisestä 205/2000, jäljempänä nimittämislaki). Lakia täydentää
valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä (427/2000, jäljempänä nimittämisasetus).
Virkamieslakia ja -asetusta sovelletaan myös muuhun tuomioistuinlaitoksen virkasuhteiseen henkilöstöön. Tämän lisäksi tuomioistuimissa voi olla työsuhteista henkilökuntaa.
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2

Nykytila

2.1

Lainsäädäntö ja käytäntö

2.1.1

Tuomioistuimet

YLEISET TUOMIOISTUIMET
Käräjäoikeudet
Tehtävät. Käräjäoikeudet käsittelevät ensimmäisenä oikeusasteena rikos-, riita- ja hakemusasioita.
Suomessa on vuoden 2010 alusta lukien 27 käräjäoikeutta, jotka on lueteltu käräjäoikeuslain 1 §:ssä.
Käräjäoikeuksien tuomiopiiriin kuuluu yksi tai useampi kunta sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella käräjäoikeuksien tuomiopiireistä säädetään (410/2008). Lailla on
eräitä asioita keskitetty vain määrättyjen käräjäoikeuksien käsiteltäväksi1.
Henkilöstö. Käräjäoikeudessa on päällikkötuomarina laamanni ja muina jäseninä käräjätuomareita. Asioiden käsittelyyn osallistuu lisäksi lautamiehiä. Lautamiesten lukumäärän vahvistamista, valintaa, istuntoihin osallistumista ja palkkioita koskevat yksityiskohtaiset säännökset ovat käräjäoikeuslaissa ja -asetuksessa. Sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevissä käräjäoikeuksissa, samoin kuin Helsingin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa, on lisäksi sotilasjäseniä (ks. jäljempänä kohta 2.1.3).
Käräjäoikeuslaissa on lisäksi säännökset suomen- ja ruotsinkielisen väestön kielellisten
oikeuksien turvaamiseksi perustettavista käräjätuomareiden viroista sekä maaoikeutena
toimivan käräjäoikeuden maaoikeusasioita käsitteleviä jäseniä koskevista erityisistä
kelpoisuusvaatimuksista.
Käräjäoikeudessa voi lisäksi olla lainoppineita käräjäviskaaleita ja tuomioistuinharjoittelua suorittavia käräjänotaareita. Tuomioistuinharjoittelusta säädetään käräjäoikeuslain
ja -asetuksen lisäksi valtioneuvoston asetuksella tuomioistuinharjoittelusta (1043/2011).
Käräjäoikeuksissa on lisäksi kansliahenkilökuntaa ja haastemiehiä. Suurimmissa käräjäoikeuksissa on hallintojohtajan tai -päällikön virka.

1

Ks. yrityksen saneerauksesta annetun laki (47/1993), ulosottokaari (705/2007), merilaki (674/1994),
ryhmäkannelaki (444/2007 ja sotilasoikeudenkäyntilaki (326/1983).
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Hovioikeudet
Tehtävät. Hovioikeuden pääasiallisena tehtävänä on käsitellä valitukset ja kantelut käräjäoikeuden ratkaisuista. Hovioikeudet käsittelevät ensimmäisenä asteena tuomareita ja
syyttäjiä koskevia virkasyyteasioita.
Hovioikeuksia on 1.4.2014 lukien viisi: Turun, Vaasan, Itä-Suomen, Helsingin ja Rovaniemen hovioikeudet.
Hovioikeuden tuomiopiirinä on yksi tai useampi käräjäoikeus. Hovioikeuksien tuomiopiirijaotuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksella hovioikeuksien tuomiopiireistä
(337/2013). Hovioikeuksilla on pääsääntöisesti yksi kanslia. Itä-Suomen hovioikeudella
on lisäksi huhtikuun alusta 2014 voimaan tulleessa rakenneuudistuksessa (ks. lait 281–
290/2013 ja HE 153/2011 vp) säilytetty pysyvä istuntopaikka Kouvolassa. Kaikki hovioikeudet voivat kuitenkin toimittaa istuntoja myös kansliapaikkakuntansa ulkopuolella.
Henkilöstö. Hovioikeuden jäseniä ovat päällikkötuomarina presidentti sekä muina jäseninä hovioikeudenlaamannit ja hovioikeudenneuvokset.
Hovioikeudessa on lisäksi esittelijöinä asessoreja ja viskaaleja. Hovioikeuslain 9 §:ssä
tarkoitetuissa asioissa kokoonpanon jäsenenä voi olla myös esittelijä, jolla on laissa
vaadittu kokemus esittelijän tai käräjätuomarin tehtävistä. (ks. jäljempänä 2.1.4). Lisäksi hovioikeudessa voi olla tuomioistuinharjoittelua suorittavia käräjänotaareita.
Hovioikeuksissa on myös kansliapäällikön virka, jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hovioikeudessa voi lisäksi olla muita virkamiehiä
ja työsuhteista henkilökuntaa.

Korkein oikeus
Tehtävät. Korkeimmasta oikeudesta säädetään perustuslain lisäksi korkeimmasta oikeudesta annetussa laissa. Korkeimman oikeuden vahvistamassa korkeimman oikeuden työjärjestyksessä (576/2006) on tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja työskentelystä korkeimmassa oikeudessa. Työjärjestys julkaistaan säädöskokoelmassa.
Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Sen tärkeimpänä tehtävänä on ennakkopäätösten antaminen.
Lainkäyttöasioina korkein oikeus käsittelee valitukset hovioikeuksien ja, milloin erikseen on säädetty, myös eräistä vakuutusoikeuden, markkinaoikeuden ja käräjäoikeuden
maaoikeutena tekemistä ratkaistuista. Eräin edellytyksin käräjäoikeuden ratkaisusta voidaan hakea suoraan valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Myös eräissä rikoksentekijän
luovuttamista koskevissa asioissa käräjäoikeuden ratkaisusta valitetaan suoraan korkeimpaan oikeuteen.
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Korkein oikeus käsittelee myös ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat sekä ensimmäisenä ja ainoana oikeusasteena hovioikeuden tuomareita ja ylimpiä syyttäjiä koskevat virkarikosasiat. Korkein oikeus antaa myös lausuntoja armahdusasioissa, rikoksentekijän luovuttamista koskevissa asioissa samoin kuin lainsäädäntöasioissa. Korkein
oikeus käsittelee myös alaisiaan tuomioistuimia koskevat oikeushallintoasiat.
Henkilöstö. Korkeimman oikeuden jäseniä ovat presidentti ja muina jäseninä vähintään
15 oikeusneuvosta. Korkeimmassa oikeudessa voi lisäksi olla määräaikaisia jäseniä.
Tällä hetkellä korkeimmassa oikeudessa on presidentti ja 18 jäsentä. Korkeimmassa oikeudessa ei ole määräaikaisia jäseniä.
Korkeimmassa oikeudessa on lisäksi esittelijöinä kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia,
vanhempia oikeussihteereitä ja oikeussihteereitä. Korkeimman oikeuden esittelijälle on
lailla turvattu tuomaria vastaava virassapysymisoikeus. Korkeimman oikeuden esittelijänviroista enintään kolmasosa voi olla määräajaksi täytettäviä esittelijäneuvoksen virkoja.
Korkeimmassa oikeudessa on myös muuta virka- ja työsuhteista henkilökuntaa.

HALLINTOTUOMIOISTUIMET
Hallinto-oikeudet
Tehtävät. Hallinto-oikeus käsittelee hallintopäätöksistä tehtävät valitukset, hallintoriitaasiat ja muut asiat sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa tai muussa laissa säädetään.
Hallinto-oikeuksissa käsitellään lähes 300 eri asiaryhmään kuuluvia asioita.
Suomessa on 1.4.2014 lukien kuusi hallinto-oikeutta, jotka ovat Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet.
Hallinto-oikeuden tuomiopiirinä on yksi tai useampi maakunta. Tuomiopiireistä säädetään valtioneuvoston asetuksella hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä (338/2013). Huhtikuun alusta 2014 voimaan tulleen rakenneuudistuksen seurauksena Itä-Suomen hallintooikeudelle jäi Kuopion lisäksi pysyvä istuntopaikka Kouvolaan, minkä lisäksi sillä on
istuntopaikat Mikkelissä ja Joensuussa. Vastaavasti Ouluun sijoitetulle Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelle jäi pysyvä istuntopaikka Rovaniemelle. Tämän lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudella on jo nykyisin pysyvä istuntopaikka Jyväskylässä. Myös muut
hallinto-oikeudet käytännössä pitävät istuntoja kansliapaikkakuntansa ulkopuolella.
Henkilöstö. Hallinto-oikeuden jäseniä ovat päällikkötuomarina ylituomari ja muina jäseninä hallinto-oikeustuomarit. Vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000)
mukaiset asiat on keskitetty käsiteltäväksi Vaasan hallinto-oikeudessa, jossa on myös
tekniikan tai luonnontieteen alaan perehtyneitä ei-lainoppineita hallintooikeustuomareita. Hallinto-oikeudessa on lisäksi asiantuntijajäseniä, jotka osallistuvat
tiettyjen asioiden käsittelyyn sen mukaan kuin hallinto-oikeuslaissa säädetään (ks. asiantuntijajäsenistä jäljempänä kohta 2.1.3).
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Esittelijöinä hallinto-oikeudessa ovat hallinto-oikeussihteerit ja notaarit. Ensiksi mainittuun virkaan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto
ja notaarin virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Myös tuomioistuinharjoittelua hallinto-oikeudessa suorittava käräjänotaari voi toimia esittelijänä.
Ylituomari voi määrätä hallinto-oikeustuomarin tai muun virkamiehen toimimaan hallintopäällikkönä. Hallinto-oikeuksissa on lisäksi muuta virka- tai työsopimussuhteista
henkilökuntaa.
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin. Hallinto-oikeuslain 1 §:n 3 momentin mukaan Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta säädetään erikseen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain mukaan Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä hallinto-oikeuslaissa tai muussa laissa säädetään hallinto-oikeudesta. Hallintotuomioistuin toimii Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä, jonka laamanni on hallintotuomioistuimen hallinnollinen päällikkö. Tämä hoitaa niitä tehtäviä, jotka hallintooikeuslain mukaan kuuluvat ylituomarille. Ahvenanmaan hallinto-tuomioistuimessa on
lisäksi hallintotuomari, johon sovelletaan, mitä hallinto-oikeustuomarista säädetään.
Hallintotuomioistuimen jäseniä ovat hallintotuomarin ja käräjäoikeuden laamannin lisäksi Ahvenanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarit. Hallintotuomioistuimessa on lisäksi
varajäseniä, jotka korkein oikeus määrää siltä varalta, että varsinainen jäsen on estynyt.

Korkein hallinto-oikeus
Tehtävät. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta määrätään siitä säätävän lain lisäksi säädöskokoelmassa julkaistavassa hiljattain uudistetussa korkeimman hallinto-oikeuden
työjärjestyksessä (1000/2013).
Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa ja valvoo
lainkäyttöä omalla toimialallaan. Se ei ole varsinainen ennakkopäätöstuomioistuin korkeinta oikeutta vastaavalla tavalla, koska valtaosa sen käsiteltäväksi tulevista asioista on
sellaisia, että niiden käsittely ei edellytä valituslupaa.
Lainkäyttöasioina korkein hallinto-oikeus käsittelee muutoksenhakua ja ylimääräistä
muutoksenhakua koskevat asiat, jotka on lailla säädetty kuulumaan sen toimivaltaan.
Yleinen muutoksenhakuoikeus hallintopäätöksiin perustuu lähinnä hallintolainkäyttölakiin. Korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluu käsitellä valitukset, jotka on
tehty hallinto-oikeuksien ja eräistä markkinaoikeuden ratkaisuista. Lisäksi se käsittelee
valtioneuvoston, ministeriöiden ja muiden viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia.
Korkein hallinto-oikeus antaa myös lausuntoja lainsäädäntöasioissa, käsittelee oikeushallintoasioita ja hoitaa muita lailla sille säädettyjä tehtäviä.
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Henkilöstö. Korkeimman hallinto-oikeuden jäseniä ovat päällikkötuomarina presidentti
ja vähintään 15 hallintoneuvosta. Lisäksi voi olla määräaikaisia hallintoneuvoksia. Tällä
hetkellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa on presidentti ja 20 hallintoneuvosta, joista
kaksi on pitkäaikaisella virkavapaalla muissa tehtävissä. Tämän lisäksi korkeimmassa
hallinto-oikeudessa on yksi määräaikainen hallintoneuvos.
Vesilaissa ja ympäristönsuojelulaissa tarkoitetuissa asioissa sekä patenttia, hyödyllisyysmallia ja integroidun piirin piirimallia koskevissa asioissa oikeuden kokoonpanoon
kuuluu lainoppineiden jäsenten lisäksi kaksi asianomaisen alan asiantuntijajäsentä. Asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä säädetään korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetussa laissa.
Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöitä ovat kansliapäällikkö, esittelijäneuvokset ja
oikeussihteerit. Kansliaa johtaa kansliapäällikkö. Korkeinta oikeutta vastaavasti korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöihin sovelletaan perustuslain 103 §:ssä säädettyä
tuomarin virassapysymisoikeutta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole esittelijänvirkoja, joihin nimitetään määräajaksi.

ERITYISTUOMIOISTUIMET
Markkinaoikeus
Tehtävät. Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee kilpailu- ja valvontaasioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia sekä markkinaoikeudellisia asioita. Markkinaoikeuden toimivalta kattaa koko maan. Markkinaoikeuden ratkaisuun
voidaan asiasta riippuen hakea muutosta joko korkeimmalta oikeudelta tai korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa säädetään.
Henkilöstö. Markkinaoikeuden jäseniä ovat päällikkötuomarina ylituomari sekä muina
jäseninä markkinaoikeustuomarit ja markkinaoikeusinsinöörit. Tällä hetkellä markkinaoikeudessa on 21 markkinaoikeustuomaria ja kaksi markkinaoikeusinsinööriä.
Ylituomarilta ja markkinaoikeustuomarilta edellytetään tuomareiden yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi perehtyneisyyttä kilpailu- tai valvonta-asioihin taikka hankintaasioihin, teollis- tai tekijänoikeudellisiin asioihin taikka markkinaoikeudellisiin asioihin.
Markkinaoikeusinsinöörin on puolestaan tullut suorittaa ylempi korkeakoulututkinto
tekniikan alalta ja olla perehtynyt patenttiasioihin sekä omata tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Jäsenten lisäksi markkinaoikeudessa on sivutoimisia asiantuntijajäseniä sen mukaan kuin markkinaoikeudesta annetussa laissa säädetään.
Markkinaoikeudessa on myös markkinaoikeussihteereitä, jotka avustavat tuomareita
asioiden valmistelussa. Muista kollegiaalisista tuomioistuimista poiketen markkinaoikeussihteerit eivät toimi esittelijänä.
Markkinaoikeudessa on lisäksi kansliapäällikkö ja muuta kansliahenkilökuntaa.
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Työtuomioistuin
Tehtävät. Työtuomioistuin käsittelee työehto- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta ja
tulkinnasta johtuvat riita-asiat ja työrauharikkomukset. Työtuomioistuimesta annetun
lain mukaan työtuomioistuimen tehtävänä on käsitellä ja ratkaista erikoistuomioistuimena työehto- ja virkaehtosopimuksia koskevat riita-asiat samoin kuin työehto- ja
virkaehtosopimuslakeihin perustuvat, työtuomioistuimesta annetussa laissa tarkemmin
määritellyt riita-asiat. Lisäksi työtuomioistuin ratkaisee muutoksenhakutuomioistuimena työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätöksistä tehdyt valitukset ja työneuvoston eräissä poikkeuslupa-asioissa antamista ratkaisuista tehdyt valitukset.
Työtuomioistuin on edellä mainituissa asioissa ainoa toimivaltainen tuomioistuin. Sen
tuomioihin ei voida hakea muutosta, vaan ne ovat lopullisia ja heti täytäntöönpantavissa. Korkein oikeus voi kuitenkin purkaa työtuomioistuimen tuomion samoin edellytyksin kuin muidenkin tuomioistuinten tuomiot.
Työtuomioistuimen tehtävänä on lisäksi antaa muille tuomioistuimille lausuntoja niiden
käsiteltävinä olevissa asioissa, joiden ratkaiseminen edellyttää erityistä työehto- ja virkaehtosopimusolojen tuntemusta.
Työnantajan ja työntekijän välisestä työsopimuksesta aiheutuvat riidat käsitellään asianomaisessa käräjäoikeudessa ja virkasuhteisten vastaavat riidat hallinto-oikeudessa.
Henkilöstö. Työtuomioistuimen jäseniä ovat presidentti ja työtuomioistuinneuvos. He
toimivat työtuomioistuimen puheenjohtajina. Tämän lisäksi työtuomioistuimessa on sivutoimisina neljätoista jäsentä, joista kullakin on kaksi varajäsentä. Sivutoimisista jäsenistä kaksi nimitetään henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä
työntekijäetuja. He toimivat työtuomioistuimen varapuheenjohtajina ja heidän tulee olla
tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita ja työoloihin perehtyneitä. Muut
sivutoimisen jäsenet ovat niin sanottuja intressiedustajia eli he edustavat joko työntekijä- tai työnantajapuolta.
Presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen lisäksi työtuomioistuimessa työskentelee tällä
hetkellä päätoimisesti kolme muuta lakimiestä, jotka toimivat asiasta riippuen joko valmistelevina sihteereinä tai asian esittelijöinä.
Presidentti voi määrätä työtuomioistuimen sihteerin vastaamaan ja huolehtimaan hallinto- ja talousasioiden hoitamisesta.
Työtuomioistuimessa on lisäksi muuta kansliahenkilökuntaa.
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Vakuutusoikeus
Tehtävät. Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin. Vakuutusoikeudessa käsiteltävät asiat koskevat muun muassa henkilön oikeutta työeläkkeeseen,
kansaneläkkeeseen, työttömyysetuuteen, palkkaturvaan, asumistukeen, opintotukeen,
Kansaneläkelaitoksen maksamiin vammaisetuuksiin, sairausvakuutuslain mukaiseen
etuuteen, kuntoutukseen sekä oikeutta korvaukseen työtapaturman, ammattitaudin, rikosvahingon, sotilasvamman tai sotilastapaturman perusteella.
Toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakujärjestelmä on pääosin kaksivaiheinen.
Etuuksia myöntävien laitosten ja yhtiöiden antamiin päätöksiin haetaan yleensä muutosta kyseessä olevia asioita käsittelevältä muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakuntien antamiin päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin
muutoksenhakuelin. Sen päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Eräissä tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvaa korvausta koskevissa asioissa on kuitenkin
mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.
Henkilöstö. Vakuutusoikeuden jäseniä ovat päällikkötuomarina ylituomari sekä muina
jäseninä vakuutusoikeuden laamannit ja vakuutusoikeustuomarit. Tämän lisäksi vakuutusoikeudessa on sivutoimisina jäseninä lääkärijäseniä, työoloja tai yritystoimintaa tuntevia jäseniä ja sotilasvamma-asioita tuntevia jäseniä. Kullakin sivutoimisella jäsenellä
on kaksi varajäsentä. Osa sivutoimisista jäsenistä on työtuomioistuimen edellä käsiteltyjä jäseniä vastaavasti niin sanottuja intressiedustajia eli heidät määrätään tehtäväänsä
tiettyjä etuja edustavien keskusjärjestöjen tai muiden tahojen ehdotuksesta.
Vakuutusoikeudessa on esittelijöinä kansliapäällikkö, asessoreja ja vakuutusoikeussihteereitä. Esittelijät ovat ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneita ja osallistuvat eräiden asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen myös vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanon jäseninä.
Vakuutusoikeudessa on lisäksi muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

TUOMIOISTUINTEN JOHTAMINEN JA HALLINTO
Valtioneuvostolle kuuluvat tehtävät. Perustuslain 7 luvussa säädetään valtiontaloudesta
ja talousarviosta. Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) ja sen nojalla valtion
talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) perusteella oikeusministeriö vastaa hallinnonalansa talousarvioehdotuksen laatimisesta. Se laaditaan hallinnonalan virastojen
ehdotusten perusteella.
Perustuslain 65 §:n mukaan kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) ja sen nojalla annetun alemman asteisen sääntelyn (valtioneuvoston ohjesääntö 262/2003, valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä 543/2003
ja oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä 110/2002) perusteella
oikeusministeriön tehtävänä on muun muassa vastata tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja tuomioistuinten tulosohjauksesta. Oikeusministeriö huolehtii myös

43

muista tuomioistuimiin liittyvistä tehtävistä. Tällaisia ovat esimerkiksi erinäiset henkilöstö- ja taloushallintoa, toimitiloja ja koulutuksen järjestämistä koskevat tehtävät.
Oikeusministeriöllä ei ole valtaa puuttua riippumattomien tuomioistuinten lainkäyttötoiminnan järjestämiseen tai siinä tehtyihin ratkaisuihin.
Tuomioistuinten asema ja tehtävät tuomioistuinten johtamisessa. Tuomioistuimet ovat
päällikkövirastoja, jotka vastaavat itse toimintansa järjestämisestä. Organisaatiolakien
mukaan tuomioistuimia johtaa ja niiden tuloksellisuudesta vastaa päällikkötuomari.
Tuomioistuinta johtaessaan päällikkötuomarin tehtävänä on muun muassa huolehtia
tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä, valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta, asettaa tulostavoitteet ja valvoa niiden toteutumista. Hänen tulee myös osallistua lainkäyttötoimintaan.
Tuomioistuimet voivat asioita käsitellessään toimia lainkäyttöyksiköihin jakautuneina.
Käräjäoikeudet, kaikkein pienimpiä lukuun ottamatta, hovioikeudet ja vakuutusoikeus
jakautuvat osastoihin. Hallinto-oikeudet, markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus jakautuvat jaostoihin. Korkein oikeus ei nykyisin ole enää jakautunut jaostoihin. Pienestä
koostaan johtuen myöskään työtuomioistuin ei ole jakautunut.
Perusteena osastoihin tai jaostoihin jakautumiselle voi esimerkiksi olla lainkäyttöasioissa tarvittavan asiantuntemuksen ja käsittelyn sujuvuuden turvaaminen. Jakautumisesta
määrätään tuomioistuimen työjärjestyksessä. Käräjäoikeuksiin on oikeusministeriön
päätöksellä voitu perustaa osasto myös virka-alueen suomen- ja ruotsinkielisen väestön
kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Tämän säännöksen tarve on käytännössä osoittautunut vähäiseksi.
Käräjäoikeuksissa, hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa niin sanotut välijohdon
tehtävät eli osaston johtajan tai jaoston puheenjohtajan tehtävät ovat lain mukaan määräaikaisia. Päällikkötuomari määrää välijohdon tehtävään tuomioistuimen tuomarin
enintään kolmeksi vuodeksi. Tehtävään voidaan määrätä vakinaiseen tuomarin virkaan
nimitetty henkilö, jolla on tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet ja johtamistaitoa.
Tehtävässään osaston johtaja tai jaoston puheenjohtaja huolehtii erityisesti työn yleisestä suunnittelusta ja järjestämisestä sekä työn tuloksellisuudesta. Hänen tulee lisäksi valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta. Virkaiässä
vanhin kulloinkin virantoimituksessa oleva osaston johtaja tai jaoston puheenjohtaja
toimii myös päällikkötuomarin sijaisena.
Hovi- ja vakuutusoikeudessa osastoa johtaa vakinaiseen hovioikeudenlaamannin tai vakuutusoikeuden laamannin virkaan nimitetty tuomari.
Heinäkuun alusta 2011 voimaan tulleella lakiuudistuksella toimivalta ratkaista tuomioistuimen hallinto- ja talousasioita keskitettiin ylimpiä tuomioistuimia lukuun ottamatta
pääsääntöisesti yksin päällikkötuomarille. Päällikkötuomari voi myös siirtää toimivaltaansa kuuluvia asioita muun virkamiehen ratkaistavaksi.
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Hallinto- ja talousasioista hovioikeuden, hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden täysistunnossa käsiteltäväksi voivat tulla ainoastaan lainsäädäntöaloitteen
tekemistä tai lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa koskevat asiat, ja nämäkin vain,
jos päällikkötuomari määrää asian täysistunnon käsiteltäväksi.
Työtuomioistuimen hallinto- ja talousasiat käsitellään kuitenkin vielä presidentin puheenjohdolla pidettävässä istunnossa, joka on nimeltään hallintojaosto. Työtuomioistuin
on jo vuonna 2011 esittänyt, että päätösvalta tulisi muita tuomioistuimia vastaavasti siirtää päällikkötuomarille.
Ylimmissä tuomioistuimissa, hovioikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa on lisäksi tuomioistuimen hallinnosta huolehtiva kansliapäällikkö. Myös eräissä
suurimmissa käräjäoikeuksissa on hallintopäällikön tai hallintojohtajan virkoja. Hallinto-oikeuden ylituomari voi määrätä tuomioistuimen virkamiehen toimimaan hallintopäällikkönä. Kaikissa hallinto-oikeuksissa on tällä hetkellä hallintopäällikkö. Vastaavasti työtuomioistuimen presidentti voi määrätä sihteerin vastaamaan ja huolehtimaan hallinto- ja talousasioiden hoitamisesta.
Tuomioistuimessa voi olla päällikkötuomarin apuna johtamisessa johtoryhmä, johon
kuuluvat yleensä tuomioistuimen välijohto, kanslia- tai hallintopäällikkö esittelijänä sekä henkilöstön edustajia. Johtoryhmällä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, mutta käytännössä
merkittävimmät asiat käsitellään sen kokouksissa. Kaikkein pienimmissä tuomioistuimissa johtoryhmää ei ole.
Ylimpiä tuomioistuimia koskevat poikkeukset. Ylimpien tuomioistuinten johtaminen ja
hallinto poikkeaa joiltakin osin edellä todetusta. Myös korkeinta oikeutta ja korkeinta
hallinto-oikeutta johtaa ja niiden tuloksellisuudesta vastaa päällikkötuomari, presidentti.
Yleistoimivalta hallinnollisissa asioissa kuuluu lain mukaan kuitenkin täysistunnolle,
johon kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä muut vakinaiset jäsenet.
Ylimmissä tuomioistuimissa ei myöskään ole johtoryhmää vaan eräät oikeushallintoasiat ja hallinnolliset asiat käsitellään kansliatoimikunnassa tai -istunnossa sen
mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.
Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain mukaan presidentti ratkaisee hallinnolliset asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty täysitunnossa tai kansliaistunnossa ratkaistavaksi. Korkeimman oikeuden osalta vastaavaa säännöstä ei ole. Käytännössä näiden molempien tuomioistuinten työjärjestyksissä hallinto- ja talousasioita
on kuitenkin siirretty yksin presidentin tai kansliapäällikön ratkaistavaksi.
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin sijaisena toimii täysistunnon kolmeksi vuodeksi kerrallaan nimeämä varapresidentti. Korkeimmassa oikeudessa sijaisena toimii
aina virkaiältään vanhin oikeusneuvos.
Kuten edellä on jo todettu, korkein oikeus ei ole jakautunut osastoihin tai jaostoihin
vaan jokainen yksittäinen oikeudenkäymiskaaren mukaan päätösvaltainen kokoonpano
muodostaa jaoston.
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Korkein hallinto-oikeus toimii jaostoihin jakautuneena. Tällä hetkellä jaostoja on kolme. Työjärjestyksen mukaan presidentti nimeää jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet sekä päättää niillä käsiteltävistä asiaryhmistä.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kansliapäällikkö on esittelijä
ja hänellä on siten tuomaria vastaava virassapysymisoikeus. Pääsääntöisesti kansliapäällikön tehtävänä on kuitenkin esitellä hallinnollisia asioita. Hän johtaa tuomioistuimen
kansliaa ja hänellä on tuomioistuinten työjärjestyksissä määrätyllä tavalla päätösvaltaa
esimerkiksi kansliahenkilökunnan nimittämistä koskien.

2.1.2

Tuomarit

TUOMARIN VIRKAMIESOIKEUDELLINEN ASEMA
Tuomarilla tarkoitetaan laissa säädetyssä tuomarin virassa olevaa tuomioistuimen jäsentä. Tuomarilta vaaditaan yleensä lainopillista koulutusta, mutta eräisiin tuomarin virkoihin nimitettävältä vaaditaan muun alan tutkintoa. Tuomarin virkaan nimitetään päätoimisesti. Eläkelainsäädännön perusteella tuomari voi virkasuhteen aikana siirtyä hoitamaan virkaansa myös osa-aikaisesti niin kuin muutkin virkamiehet.
Tuomarit ovat virkamiehiä ja heidän virkasuhteeseensa sovelletaan, mitä virkamieslaissa ja sen nojalla säädetään, jollei tuomarin perustuslaillisen aseman vuoksi ole laissa
toisin säädetty. Tuomarin asemasta johtuu, että virkamieslain säännökset virkasuhteen
irtisanomisesta ja purkamisesta (25, 26, 26 a sekä 27–34 §) tai lomauttamisesta (8 luku)
eivät voi koskea tuomaria. Tuomarin tai tuomarin viran siirtämisestä on perustuslaissa
ja virkamieslaissa muista virkamiehistä poikkeavia säännöksiä. Tuomarin asemasta johtuu, että tuomariin ei myöskään sovelleta esimerkiksi määräajaksi nimittämistä, koeaikaa tai virkamiehen asettamista valtioneuvoston käytettäväksi koskevia virkamieslain
säännöksiä (9, 10 ja 22 §).

VIRAN PERUSTAMINEN
Virkamieslain 4 §:n 1 momentin mukaan virkoja voidaan perustaa palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Tuomarin virkaa ei saa kuitenkaan perustaa, lakkauttaa tai sen nimeä muuttaa ilman, että kukin tuomarin virka on talousarviossa eritelty
(4 §:n 2 momentin 4 kohta). Näin tuomarin viran perustaminen ja lakkauttaminen edellyttää aina eduskunnan päätöstä.
Virkaa perustettaessa on määrättävä viran nimi ja palkkauksen perusteet. Virkamiesten
palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen ehdoista sovitaan valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) nojalla käytävissä neuvotteluissa ja niissä syntyvissä virkaehtosopimuksissa. Näin ollen myös tuomareiden palkkauksesta on sovittu virkaehtosopimuksella.
Tämän lisäksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenten palkkauksesta säädetään lailla (laki korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden
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presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista, 196/1991). Muiden tuomioistuinten
päällikkötuomareiden palkan määrittää valtiovarainministeriö oikeusministeriön esityksestä.
Virkasuhde alkaa siitä ajankohdasta, josta henkilö on nimitetty virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen. Todistukseksi nimittämisestä on annettava nimittämiskirja.

NIMITTÄMINEN
Perustuslain 102 § mukaan tuomareiden nimittämisestä säädetään lailla. Nimittämisessä
sovelletaan myös virkamieslain 3 luvun yleisiä säännöksiä nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista, jollei nimittämislaissa toisin säädetä. Tuomaria koskevat myös perustuslain yleiset virkojen nimitysperusteet, joiden mukaan julkiseen virkaan edellytetään taitoa, kykyä ja koeteltua kansalaiskuntoa (125 § 2 mom.). Perustuslain esitöiden
(HE 1/1998) mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn,
aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja
viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita ja nuhteetonta käytöstä.
Tuomarin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkamieheksi nimitettävän tulee pääsääntöisesti olla 18 vuotta täyttänyt, mikä koskee myös tuomarin virkaan
nimitettävää. Muista viroista poiketen tuomarin viran kelpoisuusvaatimuksista ei voida
myöntää erivapautta.
Nimittämislaissa on säännökset tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämismenettelystä. Laki on tullut voimaan samanaikaisesti uuden perustuslain kanssa.
Vakinaisen tuomarin nimittää tasavallan presidentti. Nimittämislailla perustettiin riippumaton tuomarinvalintalautakunta, joka valmistelee ja tekee vakinaisten tuomareiden
virkaan nimittämisestä perustellun esityksen valtioneuvostolle tasavallan presidentille
esittelemistä varten. Tuomarinvalintalautakunta ei kuitenkaan valmistele ylimpien tuomioistuinten tuomarinimityksiä. Tuomarinvalintalautakunnan asettaa valtioneuvosto
viideksi vuodeksi kerrallaan. Siinä ovat edustettuina tuomarit, syyttäjät, asianajajat sekä
oikeustieteellinen tutkimus ja opetus.
Tuomariksi voidaan nimittää ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai
muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Korkeimman oikeuden presidentiksi ja jäseneksi sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi ja jäseneksi voidaan nimittää edellä todetut
edellytykset hyvin täyttävä etevä laintuntija. Kaikkien tuomioistuinten päällikkötuomareilta sekä hovioikeuden ja vakuutusoikeuden laamanneilta edellytetään lisäksi johtamistaitoa.
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Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tuomarilta edellytetään tuomioistuimen tuomiopiirin väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja yksikielisessä tuomioistuimessa toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen ja suullista taitoa tai
kaksikielisessä tuomioistuimessa toisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.
Lisäksi kaksikielisissä käräjäoikeuksissa on käräjätuomarinvirkoja, joihin edellytetään
tuomiopiirien väestön vähemmistön kielen erinomaista sekä enemmistön kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa (niin sanotut kielituomarinvirat).
Erityisalan asiantuntemusta vaativien tuomarinvirkojen kelpoisuusvaatimuksista voidaan säätää erikseen. Tällaisia ovat maaoikeutena toimivan käräjäoikeuden maaoikeusasioiden vastuutuomarin virka (nimikkeeltään käräjätuomari), maaoikeusinsinöörin virka, tekniikan ja luonnontieteen alaan perehtyneen ei-lainoppineen hallintooikeustuomarin virka, markkinaoikeustuomarin ja markkinaoikeusinsinöörin virka.
Tuomarin virkaan on haettava laissa säädettyä hakumenettelyä noudattaen. Ylimpien
tuomioistuinten tuomarin virkoihin ei kuitenkaan haeta vaan niihin ilmoittaudutaan.
Tällä erottelulla ei ole mitään itsenäistä merkitystä. Nimittämismenettelyssä ei ole muuta kuin se aikaisemmin mainittu ero, että esitystä ylimmän tuomioistuimen tuomarin
virkaan ei tee tuomarinvalintalautakunta vaan tuomioistuin itse. Ylimpien tuomioistuinten presidentin virat täytetään ilman esitystä.
Tuomarin virkaan voidaan nimittää myös määräajaksi. Tämä on mahdollista silloin, kun
vakinaisen tuomarin virka on ilman viran hoitajaa, tuomari on estynyt tai vuosilomalla.
Tuomioistuimeen voidaan nimittää tuomari määräajaksi myös, milloin se on käsiteltävien asioiden lukumäärän tai laadun vuoksi taikka muusta erityisestä syystä tarpeen. Oikeusministeriö voi näin talousarvion rajoissa osoittaa tuomioistuimelle määrärahan yhden tai useamman tuomarin nimittämiseksi määräaikaiseen virkasuhteeseen. Tällä tavoin menetellään, kun työmäärä on tuomioistuimessa lisääntynyt niin, että tuomioistuin
ei kykene vakinaisilla tuomareilla käsittelemään asioita kohtuullisessa ajassa. Määräaikaisten tuomareiden määrä voi joissakin tuomioistuimissa olla huomattava.
Määräajaksi nimitetyn tuomarin kelpoisuudesta, virassapysymisoikeudesta sinä aikana,
joksi hänet on nimitetty, sekä palkkauksen perusteista on voimassa, mitä vastaavasta
vakinaisesta tuomarista säädetään.
Tuomioistuimilla itsellään on pääosin valta nimittää määräaikaiset tuomarit. Asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomarilla on valta nimittää tuomari määräaikaiseen virkasuhteeseen, joka on kestoltaan enintään vuoden. Tätä pidemmäksi ajaksi tuomarin
nimittää korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus. Nimitys tehdään asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomarin esityksestä. Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus
nimittävät henkilöt määräajaksi myös alaistensa tuomioistuinten päällikkötuomarin tehtäviin. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen määräajaksi
nimittää kuitenkin tasavallan presidentti.
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Asianomaisen tuomioistuimen on julistettava määräaikainen tehtävä haettavaksi, jos
nimitys tehdään vähintään puoleksi vuodeksi. Ylimpien tuomioistuinten määräaikaiset
tuomarin virkasuhteet on aina julistettava haettavaksi.
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Ennen nimittämistään tuomarin on annettava virkamieslaissa tarkoitettu selvitys sidonnaisuuksistaan. Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettävän on tehtävä ilmoitus kuitenkin vain, jos nimitys tehdään yli vuodeksi. Ylimpien tuomioistuinten jäseneksi esitetyn on kuitenkin aina ilmoitettava sidonnaisuutensa.
Tuomarin on muiden virkamiesten tavoin annettava ilmoituksessaan virkamieslain mukaisesti selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta varallisuudestaan sekä virkaan kuulumattomista tehtävistään, sivutoimista ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa täytettävänä
olevan viran tehtäviä. Taloudellista asemaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.
Tuomarin on lisäksi virkasuhteensa aikana ilmoitettava muutoksista sidonnaisuuksissaan. Sidonnaisuusilmoitus tehdään oikeusministeriölle.
Tuomarin vala tai vakuutus. Jokaisen on ennen tuomarin tehtävään ryhtymistä annettava
tuomarin vala tai sitä vastaava vakuutus. Tuomarin valan sanamuodosta säädetään oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 9 §:ssä. Sanamuoto on edelleen alkuperäisessä, vuodelta
1734 olevassa muodossaan. Oikeudenkäymiskaaren säännöksiä täydentää asetus virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta
(1183/1987).

TUOMARIN VELVOLLISUUDET
Virkamieslain 4 luvussa on säännökset viranomaisen ja virkamiehen yleisistä velvollisuuksista, jotka koskevat myös tuomaria virkamiehenä ja tuomioistuimia työnantajana.
Lain 14 §:n mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä ja käyttäydyttävä
asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Virkamies ei saa myöskään vaatia, hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta
virkamieheen tai viranomaiseen.
Samassa luvussa säädetään myös tuomarin sivutoimien luvanvaraisuudesta (18 §).
Tuomarin samoin kuin tuomioistuimen esittelijän on saatava aina virkamieslaissa tarkoitettuun sivutoimeen lupa. Luvan antaa muille kuin päällikkötuomareille se tuomioistuin, jossa tuomari on. Sivutoimella tarkoitetaan virkaa, palkattua työtä ja tehtävää, josta
virkamiehellä on oikeus kieltäytyä samoin kuin ammattia, elinkeinoa ja liikettä. Sivutoimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että virkamies ei saa sivutoimen vuoksi tulla
esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa tasapuolisuutta tehtävän
hoidossa tai muutoinkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista.
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Sivutoimiluvan hakemisesta ei ole laissa säännöksiä. Korkeimmassa oikeudessa on laadittu menettelyohjeet välimiestehtäviä koskevan lupahakemuksen laatimiseen ja käsittelyyn. Niitä on täsmennetty viimeksi joulukuussa 2012 ja niitä voidaan noudattaa soveltuvin osin myös muissa tuomioistuimissa. Myös korkein hallinto-oikeus on hiljattain
vahvistanut sivutoimiohjeen.
Tuomarilla on muiden virkamiesten tavoin velvollisuus antaa tehtävän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja (19 §). Virkamies voidaan saman säännöksen
mukaan myös määrätä hänen terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin
ja tutkimuksiin. Tuomari voidaan pidättää virantoimituksesta, jos hän kieltäytyy antamasta 19 §:ssä tarkoitettuja tietoja tai osallistumasta siinä edellytettyihin tutkimuksiin.
Tuomari on velvollinen toimimaan tuomarina siinä tuomioistuimessa, jossa hänen virkansa on. Tuomarin velvollisuuksiin kuuluu osallistua tarvittaessa asian käsittelyyn
muuallakin kuin tuomioistuimen sijaintipaikkakunnalla ja hoitaa tuomarin tehtävää
tuomioistuimen muualla sijaitsevassa sivukansliassa. Tuomari voidaan yksittäistapauksessa määrätä esteellisen tuomarin tilalle muuhun tuomioistuimeen ratkaisemaan
siellä vireillä oleva asia sen mukaan kuin nimittämislain 19 a §:ssä säädetään.

VIRKAVAPAUS
Virkamieslain 5 luvun säännöksiä virkavapaudesta sovelletaan myös tuomariin. Oikeus
virkavapauteen voi seurata suoraan laista (muun muassa sairauslomat, äitiys- ja isyysvapaa, vanhempainvapaa ja hoitovapaa) tai virkaehtosopimuksesta. Siitä voidaan myös
sopia.
Tuomarille myönnettävästä virkavapaudesta päättää eri tuomioistuimia koskevien lakien
perusteella asianomainen tuomioistuin. Tuomarin yli vuoden kestävästä virkavapaudesta päättää kuitenkin korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus. Vastaavasti yli 30 päivää
kestävästä hovioikeuden tai työtuomioistuimen presidentin tai hallinto-oikeuden, vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden ylituomarin virkavapaudesta päättää korkein oikeus
tai korkein hallinto-oikeus. Sen sijaan käräjäoikeuden laamannin enintään vuoden kestävästä virkavapaudesta päättää hovioikeus ja yli vuoden mittaisesta korkein oikeus.

VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN
Tuomarin virassapysymisoikeudesta säätävän perustuslain 103 §:n mukaan tuomari
voidaan julistaa virkansa menettäneeksi vain tuomioistuimen tuomiolla. Tuomari on
kuitenkin velvollinen eroamaan virastaan määräiässä tai työkykynsä menetettyään.
Virkamieslain 35 §:n mukainen yleinen eroamisikä on 68 vuotta. Virkasuhde päättyy
ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättämistoimenpidettä sen kuukauden lopussa, jona virkamies saavuttaa sanotun iän. Virkasuhde voi lakata vastaavalla tavalla
myös työkyvyttömyyseläkkeeseen.
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Tuomarille voidaan myös omasta hakemuksestaan antaa ero. Eron antaa oikeusministeriö. Ylimmän tuomioistuimen tuomarille eron antaa asianomainen tuomioistuin itse
(virkamieslaki 46 § 1 mom.).
Tuomarin velvollisuudesta erota tehtävästään työkyvyttömyyden perusteella on säädetty
virkamieslain 46 §:n 2 momentissa. Sen mukaan tuomari on velvollinen eroamaan valtion palveluksesta, jos hän on sairauden, vian tai vamman vuoksi menettänyt työkykynsä. Tällöin eron myöntää oikeusministeriö.
Jos tuomari on sairauden, vian tai vamman vuoksi menettänyt työkykynsä eikä hän itse
hae eroa, valtion virkamieslain 46 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin, jossa tuomari
työskentelee, tai ylempi tuomioistuin voi vaatia eroa. Eron antamisesta päättää mainitussa lainkohdassa tarkoitettu tuomioistuin. Asia on käsiteltävä lainkäyttöjärjestyksessä.
Säännökset eron antamisesta työkyvyn menetyksen vuoksi uudistettiin valtion virkamieslakiin vuonna 2009 tehdyillä muutoksilla (288/2009).

VIRKAVASTUU, VALVONTA JA KURINPITO
Perustuslain 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän
on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Lisäksi esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt päätökseen eriävää mielipidettään. Nämä
säännökset koskevat myös tuomaria ja tuomioistuimen esittelijää.
Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun
julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi,
on perustuslain 118 §:n nojalla oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä
vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta. Virkamiehen vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan vahingonkorvauslakia
(412/1974). Virkarikoksista säädetään rikoslain (39/1889) 40 luvussa, joiden nojalla
virkamies voidaan määrätä myös viraltapantavaksi, jos rikos osoittaa virkamiehen ilmeisen sopimattomaksi tehtävään. Viraltapano voi olla seurauksena myös muusta teosta
kuin virkarikoksesta. Viraltapanosta säädetään rikoslain 2 luvun 7 ja 10 §:issä.
Perustuslain 118 §:ää muutettiin 1.3.2012 voimaan tulleella lailla (1112/2011) siten, että
myös tuomaria ja muuta virkamiestä vastaan asianomistajan syyteoikeus voitiin säätää
toissijaiseksi. Tällainen muutos tehtiin perustuslain muutoksen jälkeen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n 1 momenttiin. Asianomistaja voi siis
edelleenkin nostaa syytteen tuomaria vastaan virkarikoksesta mutta vasta sen jälkeen,
kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta.
Tuomarin erityisasema virkarikosasiassa on otettu huomioon perustuslain 110 §:n 1
momentissa siten, että tämän lainkohdan mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa päättää oikeuskansleri tai eduskunnan
oikeusasiamies.
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Virkamiesoikeudellinen virkavastuu voidaan toteuttaa myös hallinnollisessa järjestyksessä virkamieslain perusteella annettavalla kirjallisella varoituksella ja muun virkamiehen kuin tuomarin osalta myös virkasuhteen purkamisella. Tuomarin viraltapano edellyttää aina tuomioistuimen ratkaisua. Virkamies voidaan myös pidättää virantoimituksesta esimerkiksi rikossyytteen tutkimisen ajaksi.
Virkamieslakia muutettiin 15.5.2009 voimaan tulleella lailla (288/2009) siten, että myös
tuomarille, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan antaa
valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitettu kirjallinen varoitus. Lakiin otettiin samalla
säännökset siitä, kenellä on toimivalta antaa tuomarille kirjallinen varoitus (46 a §), samoin kuin muutoksenhausta tällaiseen päätökseen (53 a §). Tuomarille varoituksen antaa päällikkötuomari ja päällikkötuomarille seuraavan oikeusasteen päällikkötuomari.
Muutoksenhaku on järjestetty tuomioistuinlinjoittain.
Suomessa ei monista muista Euroopan maista poiketen ole erillistä toimielintä, joka
huolehtisi tuomarin toiminnan valvonnasta ja voisi ryhtyä edellä mainittuihin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Perustuslain 10 luvun säännösten mukaan valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että tuomarit ja
muut viranomaiset sekä virkamiehet noudattava lakia ja täyttävät velvollisuutensa julkista tehtävää hoitaessaan. Nämä laillisuusvalvojat voivat lausua käsityksensä menettelyn lainmukaisuudesta, antaa huomautuksen menettelyvirheestä ja kaikkein vakavimmissa tapauksissa päättää virkasyytteen nostamisesta. Laillisuusvalvoja voi myös tehdä
esityksen tapahtuneen virheen oikaisemiseksi. Laillisuusvalvojien tehtävänä ei ole ottaa
kantaa siihen, miten tuomioistuimen käsiteltävänä oleva tai ollut asia tulisi ratkaista.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tehtävänä on perustuslain mukaan valvoa lainkäyttöä toimialallaan. Perustuslain esitöiden mukaan valvonnalla tarkoitetaan lähinnä huolehtimista lainkäytön yhtenäisyydestä, käsittelyajoista ja tuomioistuinten voimavarojen riittävyydestä. Valvontaan voi kuulua myös esimerkiksi neuvottelupäivien järjestäminen alemmille tuomioistuimille.
Hovioikeuksille kuuluu puolestaan lain mukaan käräjäoikeuksien toiminnan valvonta.
Tähän tehtävään kuuluu erityisesti hovioikeuspiiriin kuuluvien käräjäoikeuksien tarkastaminen määräajoin. Aikaisemmin tarkastuksessa kiinnitettiin enemmän huomiota yksittäisten lainkäyttöratkaisujen oikeellisuuteen, kun nyt tarkastus kohdistuu enemmän käräjäoikeuksien yleisiin toimintaedellytyksiin sekä työmäärän jakaantumisen ja käsittelyaikojen seurantaan.

VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMINEN
Virkamieslain 40 §:n mukaan tuomari voidaan muiden virkamiesten tavoin pidättää virantoimituksesta, jos hän kieltäytyy virkamieslain 19 §:ssä tarkoitetuista terveystarkastuksista tai tutkimuksista tai kieltäytyy antamasta terveydentilaa koskevia tietojaan. Siihen voidaan ryhtyä myös, jos tuomarilla on viranhoitoa olennaisesti haittaava
sairaus. Virantoimituksesta pidättäminen on mahdollista myös rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta tuomarin edellytyksiin hoitaa
tehtäväänsä.
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Virantoimituksesta pidättämisestä päättävät viranomaiset on säännelty virkamieslain
46 §:n 3 momentissa. Sen mukaan korkeimpien oikeuksien presidentin ja jäsenen pidättää virantoimituksesta se tuomioistuin, jonka palveluksessa tuomari on. Muiden tuomareiden osalta toimivaltainen on virkarikosasiassa toimivaltainen tuomioistuin.
Tuomioistuimen päätökseen haetaan muutosta virkamieslain huhtikuun alusta 2013
voimaan tulleen muutoksen (177/2013) jälkeen hallinto-oikeudelta. Ennen tätä lainmuutosta oli virkamieslain mukaan muutoksenhakuelimenä virkamieslautakunta. Kun lautakunta ei ollut tuomioistuin, oli sääntely tältä osin perustuslain vastainen (ks. PeVL
36/2008 vp).

TUOMARIN ASEMA TUOMIOISTUINLAITOKSEN UUDELLEENJÄRJESTELYSSÄ
Tuomarin siirtäminen uudelleenjärjestelyssä. Perustuslain 103 §:n mukaan tuomaria ei
voida julistaa virkansa menettäneeksi muutoin kuin tuomioistuimen tuomiolla. Tuomaria ei suostumuksettaan saa myöskään siirtää toiseen virkaan, ellei siirto johdu tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelystä. Perustuslain mukaan säännöksestä ei seuraa, että
tuomari voitaisiin siirtää vain toiseen tuomarin virkaan tai virkaan, jossa on tuomarin
viralle ominainen virassapysymisoikeus (HE 1/1998 vp).
Perustuslakia täydentävän virkamieslain 47 § mukaan tuomarin siirtämisestä päättää
nimittävä viranomainen. Tuomari voidaan siirtää vain sellaiseen virkaan, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana. Tuomari on ensisijaisesti siirrettävä samalla paikkakunnalla olevaan virkaan. Virkamieslain 47 §:ssä on
lisäksi säännökset tuomarille uudelleenjärjestelyssä annettavasta erosta.
Virkamieslakiin on lisätty vuoden 2012 alusta voimaan tulleet säännökset, jotka koskevat valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyä (5 a–5 d §). Säännökset ovat yhteiset koko valtionhallinnolle.
Virkamieslain kyseisten pykälien säätämiseen johtaneiden esitöiden (HE 95/2011 vp)
mukaan valtionhallinnon toiminnon uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa
lailla tai valtioneuvoston asetuksella valtion virastorakennetta uudistetaan tai valtionhallinnon tehtäviä siirretään valtion virastosta toiseen. Tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä on yleensä kysymys tilanteesta, jossa tuomioistuimia yhdistetään niin, että
yhden viraston tehtävät jatkuvat toisessa virastossa eivätkä lakkaa kokonaan. Tuomioistuimia yhdistettäessä voi käytännössä syntyä myös tilanne, jossa perustetaan kokonaan
uusi tuomioistuin (ks. HE 153/2011 vp ja LaVM 2/2013 vp).
Uudelleenjärjestelyssä virkamieslain 5 a §:ssä säädettynä lähtökohtana on se, että valtion virastojen yhdistyessä yhdistyvien virastojen virat ja niihin nimitetyt virkamiehet
siirtyvät tehtävien tai toimintojen mukana uuteen virastoon. Tätä pääsääntöä sovelletaan
myös tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä. Jos tuomioistuinlaitoksen virkoja
uudelleenjärjestelyn vuoksi siirretään muulle viranomaiselle kuin tuomioistuimelle, perustuslaki ei estä sitä, että tuomari siirretään muuhun kuin tuomarin virkaan.
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Virkamieslain 5 a §:n mukaan virka voidaan uudelleenjärjestelyssä siirtää ilman virkamiehen suostumusta, jos virka siirretään virkamiehen työssäkäyntialueella tai työssäkäyntialueelle. Työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:n mukaan henkilön työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin etäisyydelle hänen tosiasiallisesta asuinpaikastaan.
Jos työtehtävät siirtyvät uudelleenjärjestelyssä virkamiehen työssäkäyntialueen ulkopuolelle, virkaa ei saa siirtää ilman hänen suostumustaan.
Voimassa oleva virkamieslain 47 §:n vaatimus siitä, että tuomari tulisi uudelleenjärjestelyssä ensisijaisesti sijoittaa samalla paikkakunnalla sijaitsevaan virkaan, poikkeaa virkamieslain 5 a §:stä, jossa lähtökohtana on virkojen ja virkamiesten siirtyminen tehtäviensä mukana. Nykyisin samalla paikkakunnalla sijaitsevia tuomarin virkoja ei useinkaan ole tarjolla. Säännöksiä onkin rakenneuudistuksissa tulkittu niin, että jos tuomari ei
ole suostunut siirtymään työskentelemään työssäkäyntialueensa ulkopuolelle, hänelle on
pyritty järjestämään toinen tuomarin virka samalta paikkakunnalta, työssäkäyntialueelta
tai jopa sen ulkopuolelta. Jos muuta virkaa ei ole tarjottavissa, tuomarit on lopulta nimitettävä siirrettyyn virkaan. Sama koskee tilanteita, joissa tuomari ei ole lainkaan reagoinut suostumuspyyntöön. Viime kädessä tuomareilla on siten aina oikeus pysyä siirtyvässä virassaan.
Tuomarille uudelleenjärjestelyssä annettava ero. Virkamieslain 5 a §:ssä tarkoitetun
suostumuksen puuttuminen ei estä tehtävien eikä lopulta myöskään viran siirtämistä uudelleenjärjestelyn mukaiseen sijoituspaikkaan. Tilanteessa, jossa organisaatiomuutoksen
yhteydessä viran tehtävät siirtyvät toiselle työssäkäyntialueelle ja virkamies kieltäytyy
siirtymästä uuteen sijoituspaikkaan eikä muuta työtä ole tarjolla, tulevat noudatettavaksi
virkasuhteen päättämistä koskevat säännökset.
Virkamieslain 47 §:n 3 momentin mukaan nimittävän viranomaisen on annettava tuomarille hakemuksetta ero, jos hän uudelleenjärjestelyssä ilman pätevää syytä kieltäytyy
vastaanottamasta toista virkaa. Eron antaminen tulee kyseeseen kuitenkin vasta, jos
työssäkäyntialueen ulkopuolisesta siirrosta kieltäytyneelle tuomarille ei kyetä järjestämään vaihtoehtoista muuta virkaa.
Perustuslain 103 §:n 1 momentin mukaa tuomaria ei voida julistaa virkaansa menettäneeksi muutoin kuin tuomioistuimen tuomiolla. Kun virkamieslain 47 §:n mukaan tuomari voidaan uudelleenjärjestelyssä erottaa nimittävän viranomaisen eli vakinaisen
tuomarin kohdalla tasavallan presidentin päätöksellä, säännös on ristiriidassa perustuslain kanssa.
Tilanteita, joissa tuomari olisi jouduttu erottamaan, ei käytännössä ole ollut.
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2.1.3

Asiantuntijajäsenet ja muut sivutoimiset jäsenet

Päätoimisten tuomareiden lisäksi kaikissa tuomioistuimissa voi asioiden ratkaisemiseen
osallistua laissa säädetyissä asioissa asiantuntijajäseniä tai muita jäseniä. Heidät määrätään kyseiseen tehtävään tietyksi toimikaudeksi, jonka aikana he nauttivat tuomarille
perustuslaissa taattua erottamattomuutta. Asiantuntijajäsenen tehtävän vapautuessa kesken toimikauden hänen tilalleen voidaan määrätä seuraaja. Tuomioistuinten riippumattomuus edellyttää, että asiantuntijajäsenet rinnastetaan tuomiovallan käyttäjinä asemaltaan tuomareihin.
Tuomareiden nimittämisestä annettu laki ei koske tuomioistuinten asiantuntijajäseniä tai
muita sivutoimisia jäseniä vaan näiden kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävään määräämisestä säädetään erikseen.
Käräjäoikeuksissa on maallikkojäseninä lautamiehiä, jotka valitsee kunnanvaltuusto sen
toimikautta vastaavaksi ajaksi eli käytännössä neljäksi vuodeksi. Kullakin lautamiehellä
on itsenäinen äänivalta ratkaisukoonpanossa. Sotilasoikeudenkäyntiasioissa niitä käsittelevissä käräjäoikeuksissa sekä Helsingin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa
kokoonpanoon kuuluu sotilasjäseniä. Käräjäoikeuden sotilasjäsenet ja heille riittävän
monta varajäsentä määrää hovioikeus sotilasläänin komentajan esityksestä. Hovioikeuden sotilasjäsenet ja heille varajäsenet määrää korkein oikeus puolustusministeriön ehdottamista henkilöistä. Korkeimman oikeuden sotilasjäsenet ja heille varajäsenet määrää
tasavallan presidentti. Sotilasjäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Kaikkien sotilasjäsenten tulee olla upseereja, mutta arvo riippuu siitä, minkä asteen tuomioistuimessa he toimivat.
Hallinto-oikeudessa osallistuu sivutoiminen asiantuntijajäsen lastensuojelu-, adoptio-,
mielenterveys-, päihdehuolto- ja tartuntatautilaissa sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Asiaryhmästä riippuen asiantuntijajäsenten tulee olla soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita taikka laillistettuja tietyn erityisalan lääkäreitä. Valtioneuvosto
määrää hallinto-oikeuteen riittävän määrän sivutoimisia jäseniä neljän vuoden toimikaudeksi kerrallaan.
Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset asiat on keskitetty käsiteltäväksi Vaasan
hallinto-oikeuteen, jossa näiden asioiden käsittelyyn osallistuu niihin asioihin perehtynyt päätoiminen ei-lainoppinut hallinto-oikeustuomari. Korkeimmassa hallintooikeudessa tällaisten asioiden käsittelyyn osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta. Ympäristöasiantuntijaneuvoksen kelpoisuusvaatimukset vastaavat kyseisiin asioihin
perehtyneen hallinto-oikeustuomarin vaatimuksia eli tehtävään vaaditaan soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteiden alalta ja perehtyneisyys sovellettavan lainsäädännön alaan kuuluviin tehtäviin. Lisäksi korkeimmassa hallintooikeudessa osallistuu patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevien asioiden käsittelyyn kaksi yli-insinöörineuvosta. Heidän kelpoisuusvaatimuksenaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta ja perehtyneisyys
patenttiasioihin. Ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen nimittää
tasavallan presidentti neljäksi vuodeksi kerrallaan.
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Myös markkinaoikeudessa on varsinaisten jäsenten lisäksi sivutoimisia asiantuntijajäseniä, jotka osallistuvat kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden käsittelyyn,
teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden tai markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyyn.
Heidän kelpoisuusvaatimuksenaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys kyseisiin asioihin. Asiantuntijajäsenet määrää valtioneuvosto neljän vuoden
toimikaudeksi kerrallaan.
Työtuomioistuimessa on neljätoista sivutoimista jäsentä, joista kaksi nimitetään henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetuja. Kahdeksan jäsenen on oltava työsuhteisiin perehtyneitä. Näistä jäsenistä neljä nimitetään työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen sekä neljä työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. Neljän muun jäsenen on oltava virkasuhteisiin perehtyneitä. Kaksi näistä jäsenistä nimitetään valtiovarainministeriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen, evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksen ja Suomen Pankin sekä kaksi valtion ja Suomen Pankin virkamiesten
sekä kunnallisten ja kirkollisten viranhaltijain ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. Kutakin jäsentä kohti nimitetään kaksi varajäsentä samalla
tavalla. Tasavallan presidentti nimittää sivutoimiset jäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan.
Vakuutusoikeudessa on sivutoimisia lääkärijäseniä, työoloja tai yritystoimintaa tuntevia
jäseniä sekä sotilasvamma-asioita tuntevia jäseniä sekä heidän varajäseniään. Vakuutusoikeuden sivutoimiset jäsenet määrää valtioneuvosto viiden vuoden toimikaudeksi
kerrallaan. Lääkärijäsenten ja lääkärivarajäsenten määräämistä varten sosiaali- ja terveysministeriö tekee ehdotuksen oikeusministeriölle. Työoloja tai yritystoimintaa tuntevat
jäsenet ja sotilasvamma-asioita tuntevat jäsenet sekä heidän varajäsenensä määrätään
tiettyjen laissa tarkemmin säädettyjen tahojen ehdotuksesta.
Uudistetussa vakuutusoikeuslaissa ( / ) lääkärivarajäsen on muutettu vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäriksi, koska se vastaisi käytännössä paremmin heidän toimenkuvaansa. Asiantuntijalääkäri toimisi ulkopuolisena lausunnonantajana eikä kuuluisi tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon.
Asiantuntijajäsenten tehtävään määräämisessä noudatettavissa menettelyissä on eroja eri
tuomioistuinten välillä. Esimerkiksi uudessa markkinaoikeudesta annetussa laissa on
yksityiskohtaiset säännökset asiantuntijajäsenten määräämisessä noudatettavasta menettelystä. Siitä vastaa pääosin markkinaoikeus itse. Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenten on lisäksi annettava tuomareita vastaavat sidonnaisuusilmoitukset. Tätä edellytetään
myös vakuutusoikeuden sivutoimisilta jäseniltä ja asiantuntijalääkäreiltä.
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2.1.4

Esittelijäjärjestelmä

Suurimmassa osassa monijäsenisiä tuomioistuimia päätöksentekojärjestelmä perustuu
esittelyyn. Tuomioistuimissa toimii esittelijöitä eri virkanimikkeillä. Hovioikeudessa
pääkäsittelyssä käsiteltäviä asioita ei ratkaista esittelystä. Samoin markkinaoikeudessa
ratkaisuja ei tehdä esittelystä, vaan asioiden valmistelusta huolehtivat lainoppineet jäsenet, joiden ohjeiden mukaisesti lainoppineet markkinaoikeussihteerit osallistuvat asioiden valmisteluun.
Useissa tuomioistuimissa on siirrytty entistä tuomaripainotteisempaan työskentelyyn.
Tämä tarkoittaa sitä, että tuomarit esittelevät valmistelemansa asian. Esittelijöiden määrä on viimeisten vuosien aikana vähentynyt.
Ylimmissä tuomioistuimissa edelleenkin kaikki asiat ratkaistaan esittelijän esittelystä.
Esittelijä vastaa esittelemästään asiasta perustuslain 118 §:n mukaisesti. Tämä tarkoittaa
myös, että esittelijällä on oikeus ilmoittaa päätökseen eriävä mielipiteensä.
Esittelijät ovat valtion virkamiehiä. Heillä ei ole perustuslaissa tuomarille säädettyä erityisasemaa. Ylimpien tuomioistuinten esittelijöille on kuitenkin säädetty tavallisella lailla tuomarin virassapysymisoikeus. Valtion virkamieslain 48 §:n perusteella heihin sovelletaan muutoinkin valtion virkamieslain tuomareita koskevia säännöksiä.

ESITTELIJÄN TOIMIMINEN RATKAISUKOKOONPANON JÄSENENÄ
Hovioikeus. Hovioikeuslain 9 §:ssä tarkoitetuissa asioissa hovioikeus on päätösvaltainen
myös kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja esittelijä, jolla tulee olla vähintään
kolmen vuoden kokemus hovioikeuden esittelijän tai käräjätuomarin tehtävistä. Esittelijällä on perustuslaissa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus sinä aikana, jona hän
toimii tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla hovioikeuden jäsenenä.
Hovioikeuslain 9 §:n mukainen kevennetty ratkaisukokoonpano otettiin käyttöön, kun
oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua hovioikeuteen koskevia säännöksiä uudistettiin
vuoden 2000 alusta (HE 33/1997 vp). Kun eduskunta hylkäsi hallituksen esitykseen sisältyneen ehdotuksen muutoksenhakulupajärjestelmästä hovioikeuksissa, sen sijasta hovioikeuden ratkaisukokoonpanoa päätettiin resurssisyistä keventää vähäisissä asioissa
(LaVM 19/1997 vp). Tämän jälkeen esittelijäkokoonpanon käyttöalaa on vielä jonkin
verran laajennettu vuonna 2003. Esittelijäkokoonpanon käytöstä ei luovuttu jatkokäsittelylupajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Hovioikeuksissa lähes 17 prosenttia vuosittain ratkaistuista asioista on ratkaistu hovioikeuslain 9 §:n mukaisessa kevennetyssä
kokoonpanossa.
Vuonna 2013 hovioikeuksissa oli hieman alle 140 esittelijän virkaa. Kaikista esittelijöistä arviolta noin puolella on hovioikeuslain 9 §:n mukainen kelpoisuus. Valtaosa näistä
oli vakinaisessa virassa.
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Edellä selostetun niin sanotun esittelijäkokoonpanon lisäksi hovioikeuksissa on ollut
käytäntönä määrätä esittelijöitä määräaikaiseksi tuomariksi. Nämä määräykset ovat
usein hyvin lyhyitä ja niitä annetaan myös jotakin yksittäistä asiaa varten.
Hovioikeuden esittelijöille maksetaan ratkaisukokoonpanon jäsenenä toimimisesta erillinen palkkio. Sen määrä riippuu asiasta ja sen käsittelyn kestosta.
Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan vakuutusoikeuden esittelijä voi toimia lakimiesjäsenenä sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Vakuutusoikeudesta annetun asetuksen 5 §:n 1 momentin vakuutusoikeuden kansliapäällikkö, asessori ja vakuutusoikeussihteeri voi toimia lakimiesjäsenenä niissä esittelemissään asioissa, joiden ratkaisemiseen osallistuu kolme lakimiesjäsentä (niin sanotut lainopilliset asiat). Saman pykälän mukaan ylituomari voi määrätä esittelijän toimimaan lakimiesjäsenenä muissakin asioissa.
Keskimäärin esittelijä toimii vakuutusoikeudessa ratkaisukokoonpanon jäsenenä vuosittain noin 100 lainopillisessa asiassa. Lääkeopillisissa asioissa yksittäisiä jäsenmääräyksiä esittelijöille annetaan keskimäärän vain kolme vuodessa.
Kaikista vakuutusoikeudessa käsiteltävistä kaikista asioista noin 40 prosenttia on lainopillisia ja noin 60 prosenttia lääkeopillisia asioita. Esittelijä toimii siten ratkaisukokoonpanon jäsenenä merkittävässä osassa vakuutusoikeudessa ratkaistavista asioista.
Vakuutusoikeuden esittelijä saa kelpoisuuden toimia ratkaisukokoonpanon jäsenenä heti
virkasuhteensa alettua aikaisemmasta työkokemuksestaan riippumatta. Hänen kelpoisuutta ei ole rajoitettu esimerkiksi asioiden laadun perusteella.
Vuonna 2013 vakuutusoikeuden 27 esittelijästä vakinaisessa virassa olevia esittelijöitä
oli 15 ja määräaikaisia oli 12.
Jäsenenä toimiminen ratkaisukokoonpanossa muissa kuin lääkeopillisissa asioissa kuuluu esittelijän varsinaisiin virkatehtäviin eikä hänelle suoriteta siitä erillistä palkkiota.

2.1.5

Asioiden jakaminen ja siirtäminen

Suomessa ei ole lain tasolla säännöksiä siitä, miten tuomioistuimeen saapuvat asiat jaetaan tuomareille tai tuomioistuimen eri yksiköille. Käräjäoikeusasetuksen 3 ja 4 §:ssä on
kuitenkin työtehtävien jakamisen kannalta merkittävät säännökset, joita vastaavia ei ole
muiden tuomioistuinten organisaatiosäädöksissä.
Näiden pykälien mukaan käsiteltävät asiat jaetaan työjärjestyksessä määrättävällä tavalla lainoppineille jäsenille tai muille ratkaisijoille. Jakamisessa on kiinnitettävä huomiota
siihen, että yhdessä käsiteltävät asiat jaetaan samalle henkilölle. Jakoperusteita määrättäessä on huomioitava, että lainoppineen jäsenen käsittelemät asiat ovat riittävän monipuolisia silloinkin, kun hänelle pääasiallisesti jaetaan vain tietyntyyppisiä asioita. Laamanni voi perustellusta syystä määrätä poikettavaksi vahvistetuista jakoperusteista ja
ratkaisee niiden soveltamisesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet. Jos jonkun lain-
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oppineen jäsenen työmäärä poikkeaa muiden lainoppineiden jäsenten työmäärästä tai
jos siihen on muu perusteltu painava syy, laamanni voi siirtää lainoppineelle jäsenelle
jaetun asian toisen lainoppineen jäsenen käsiteltäväksi. Laamanni määrää myös perusteet, joiden nojalla kokoonpanot muodostetaan.
Käytännöt asioiden jakamisessa vaihtelevat tuomioistuimittain ja jopa niiden sisäisten
lainkäyttöyksiköiden välillä.
Yleensä asia jaetaan sen saavuttua suoraan tuomarille tai esittelijälle taikka tuomioistuimen lainkäyttöyksikölle organisaatiosta riippuen. Jakoperusteet voivat vaihdella. Jos
tuomioistuimessa käsiteltävät asiat on jaettu eri yksiköiden kesken asiaryhmien mukaan,
noudatetaan tällöin tietenkin tätä jakoperustetta yksiköiden kesken. Asiaryhmien sisällä
asiat jaetaan tuomareiden kesken yleensä vuorojärjestyksessä tai muuta vastaavaa menettelyä noudattaen.
Kun asia on monijäsenisessä tuomioistuimissa ensin jaettu tarkastavalle tai valmistelevalle jäsenelle, lopullinen kokoonpano voi määräytyä käsittelyn varsin myöhäisessäkin
vaiheessa. Asioiden jakamisen eri vaiheissa otetaan myös huomioon, ettei asianomainen
valmistelija tai asian ratkaiseva tuomari ole esteellinen tehtäväänsä.
Tuomioistuimen ratkaistavaksi saattaa tulla asia, joka on laajuutensa tai luonteensa puolesta poikkeuksellinen. Tällaiselle asialle saatetaan joutua määräämään kokoonpano
normaalista jakomenettelystä poiketen ottaen huomioon esimerkiksi tuomarin asiantuntemus, kielitaito ja joskus myös käytännön syyt, kuten mahdollisuus osallistua käsittelyn edellyttämään matkustamiseen tai pitkäkestoiseen prosessiin.
Eduskunnan oikeusasiamies on erään käräjäoikeutta kantelun johdosta antamassaan ratkaisussa katsonut, että asian siirtäminen toiselle tuomarille tulisi säännellä laintasoisesti.
Muiden tuomioistuinten osalta vastaavaa sääntelyä ei ole. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusteisiin voidaan katsoa kuitenkin kuuluvan, että tuomarille jaettua asiaa ei
voida vastoin hänen suostumustaan siirtää epäasianmukaisin perustein toiselle tuomarille.
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2.2

Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden
lainsäädäntö

2.2.1

Kansainväliset suositukset ja ohjeet

Lukuisissa kansainvälisissä asiakirjoissa on tuomioistuinten riippumattomuutta ja tuomareiden asemaa koskevia suosituksia ja ohjeita. Näiden soft law -tyyppisten asiakirjojen tarkoituksena on erityisesti turvata oikeusvaltiollisen vallan kolmijako-opin periaatteen toteutumista ja varmistua tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuudesta ja
puolueettomuudesta.
Tällaisia ovat esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien eri toimielimissä laaditut Basic
Principles on the Independence of the Judiciary, 1985, Korruption vastainen YK: n
yleissopimus 2003 ja The Compendium of UN standards of norms in crime prevention
and criminal justice, Part Four: Good governance, the independence of the judiciary
and the integrity of criminal justice personnel, 2006.
Vastaavia Euroopan Neuvoston asiakirjoja ovat ainakin European Charter on the statute for Judges, 1998 sekä CCJE:n (Consultative Council of European Judges) suosituksista erityisesti Opinion no. 1 on standards concerning the independence of the judiciary and the irremovability of judges [CCJE (2001) Op N 1], Opinion no. 3 on the principles and rules governing judges’ professional conduct, inparticular ethics, incompatible behaviour and impartiality [CCJE (2002) Op. N 3] ja Magna Carta of Judges
[CCJE (2010)3].
Niin ikään niin sanotun Venetsian komission (European commission for democracy
through law) suositukset sisältävät kannanottoja esimerkiksi tuomareiden nimitysten
pysyvyyteen ja heidän itsenäisyytensä turvaamiseen2.
Myös Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut lukuisia suosituksia tuomioistuimiin ja tuomareihin liittyen. Näistä tärkeimpänä voidaan mainita vuonna 2010 annettu suositus (Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities), joka pitää sisällään
tuomareiden ulkoista ja sisäistä riippumattomuutta, heidän asemaa ja velvollisuuksia
sekä tuomioistuinlaitoksen tehokkuutta ja voimavaroja koskevia kannanottoja.
Myös Euroopan Neuvoston korruption vastaisen elimen (Greco) Suomea koskeva raportti [Greco Eval IV Rep (2012) 6E] sisältää erityisesti tuomareiden sivutoimia koskevan sääntelyn kannalta merkityksellisiä kannanottoja.

2

Ks. mm. suositukset Judicial Appointments, CDL-AD(2007)028 ja Report on the independence of the
judicial system, Part I: the independence of judges, CDL-AD(2010)004
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Tämän lisäksi kansainvälisessä tuomariyhteistyössä on laadittu useita suosituksia ja eettisiä ohjeita liittyen tuomareiden toimintaan ja heidän asemaansa. Näistä merkittävimpiä
ovat kansainvälisen tuomariliiton (The Central Council of the International Association
of Judges) piirissä laadittu The Universal Charter of the Judge, 1999 sekä tuomioistuinlaitoksen itsenäisyyden vahvistamiseen pyrkineen ryhmän (Judicial Group on Strenghtening Judicial Integrity) työn tuloksena syntyneet The Bangalore Principles of Judicial
Conduct 2002 sekä siihen liittyvä päivitys vuodelta 2010 (The record of the sixth meeting of the group, the Bangalore Pronciples -An update 2010).

2.2.2

Pohjoismaisesta lainsäädännöstä

Ruotsissa eri tuomioistuimista on perinteisesti säädetty erillislaeissa, jotka pitävät sisällään myös prosessuaalisia säännöksiä. Tämän lisäksi Ruotsissa on Suomen tapaan oma
lakinsa tuomareiden nimittämisestä. Niin ikään tuomareiden virkamiesoikeudellisesta
asemasta on säädetty virkamieslaissa ja tätä täydentävässä valtion ylimpiä virkoja koskevassa erityislaissa. Ruotsissa on kuitenkin tehty hiljattain ehdotus tuomareita ja tuomioistuimia koskevien yleisten säännösten kokoamisesta yhteen lakiin (ks. jäljempänä
Ruotsia koskevan selostuksen alla).
Tanskassa, Norjassa ja Islannissa tuomioistuimista säädetään yhtenäislaissa. Norjan
tuomioistuinlaki pitää tuomioistuimia ja tuomareita koskevien säännösten lisäksi sisällään myös oikeudenkäyntiä koskevat säännökset. Sen sijaan Islannin tuomioistuinlaissa
ei ole oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä. Niin ikään Tanskassa tuomioistuinlaitosta koskevat organisaatiosäädökset ovat osa prosessilainsäädäntöä.

RUOTSI
Ruotsin perustuslain 11 luvussa on säännökset tuomioistuinlaitoksen riippumattomuudesta ja tuomareiden virassapysymisoikeudesta. Ruotsissa tuomioistuimista säädetään
oikeudenkäyntimenettelyä koskevissa laeissa. Yleisten tuomioistuinten (tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen) organisaatiosta säädetään osana oikeudenkäymiskaarta (rättegångsbalken), sen 1–3 luvuissa. Lisäksi lain 4 luvussa on säännökset tuomarin kelpoisuudesta, esteellisyydestä ja valasta sekä lautamiesten valinnasta. Vastaavasti hallintotuomioistuimista (förvaltningsrätt, kammarrätt, högsta förvaltningsdomstol) säädetään omassa laissaan (lag om almänna förvaltningsdomstolar).
Varsinaisena erityistuomioistuimena toimii työtuomioistuin (arbetsdomstolen), jota
koskeva sääntely on sijoitettu työoikeudellisia riitoja koskevan prosessilain 2 lukuun
(lag om rättegången i arbetstvister). Myös markkinaoikeutta (marknadsdomstolen) koskee oma lakinsa (lag om marknadsdomstol). Lisäksi Ruotsissa toimii immateriaalioikeudellisiin sekä kasvinjalostuksellisiin muutoksenhakuasioihin erikoistunut erityinen
hallintotuomioistuin (patentbesvärsrätten), josta on niin ikään oma lakinsa (lag om patentbesvärsrätten). Tämän lisäksi Ruotsissa toimii försvarsunderrättelsedomstol, jonka
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toimivaltaan kuuluu maanpuolustuksen viestintää (viestitiedustelulupia) koskevia kysymyksiä. Lisäksi joitakin asiaryhmiä on keskitetty tiettyjen alioikeuksien käsiteltäväksi3.
Lakien lisäksi tuomioistuimista säädetään asetuksilla. Tuomareiden nimittämisestä säädetään Suomen tapaan omassa laissaan (lag om utnämning av ordinarie domare). Tuomareita koskeva virkamiesoikeudellinen sääntely on sijoitettu lakiin julkisesta palvelussuhteesta (lag om offentlig anställning) ja sitä täydentävään erityislakiin (lag om fullmaktanställning).
Ruotsissa ollaan kuitenkin uudistamassa tuomareita ja tuomioistuimia koskevaa lainsäädäntöä. Huhtikuussa 2011 on valmistunut tuomioistuinlaitosta koskeva selvitys (En
reformerad domstolslagstiftningen, SOU 2011:42), jossa ehdotetaan, että säädettäisiin
yksi kaikkia tuomioistuimia ja tuomareita koskeva laki, joka sisältäisi perustavanlaatuiset ja kaikille oikeuksille yhteiset säännökset. Laki koskisi yleisiä, hallinto- ja erityistuomioistuimia sekä niissä toimivia tuomareita, mutta ei prosessuaalisia kysymyksiä.
Tämän yleislain lisäksi esimerkiksi erityistuomioistuimia koskeva yksityiskohtaisempi
sääntely säilyisi erityislaeissa. Lisäksi on ehdotettu säädettäväksi oma lakinsa lautamiehistä. Tuomioistuimia koskevat erilliset asetukset kuitenkin säilytettäisiin.
Ruotsissa on tuomioistuinlain selvityksen perusteella käynnistetyssä jatkovalmistelussa
ollut pohdittavana kysymys siitä, miten alioikeuksien välijohto tulisi järjestää ja säännellä uudessa tuomioistuinlaissa. Niin ikään arvioitavana on ollut tuomareiden etenemisvirkojen perustaminen (rättsråd) (ks. tarkemmin Ds 2013:41).

NORJA
Norjassa yleiset tuomioistuimet käsittelevät riita- ja rikos- sekä hallintoasioita. Järjestelmä on kolmiportainen (tingrett, lagmansrett, hoyesterett). Tuomioistuimista säädetään tuomioistuinlaissa (domstolloven), joka sisältää myös prosessuaalista sääntelyä.
Valtakunnanoikeudesta ja korkeimmasta oikeudesta on säännöksiä myös perustuslaissa.
Norjassa on erityistuomioistuimina maaoikeudellisia asioita käsitteleviä tuomioistuimia
(jordskifterett), työtuomioistuin (arbeidsrett) sekä valtakunnanoikeus (riksrett). Maaoikeuksia
koskevaa
sääntelyä
on
yleislain
lisäksi
maanjakolain
2
luvussa (jordskifteloven). Valtakunnanoikeudesta säädetään omassa laissaan (riksrettergangsloven) ja valtakunnanoikeus on suljettu yleislain soveltamisalan ulkopuolelle.
Yleislaki ei myöskään koske työtuomioistuinta vaan siitä säädetään työoikeudellisia riitoja koskevan lain 2 luvussa (lag om arbeidstvister).

3

Tällaisia ovat maa- ja ympäristöoikeudellisia asioita käsittelevät mark- och miljödomstolar, sekä hallintolainkäytön puolella ulkomaalaisasioita käsittelevät migrationsdomstolar.
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Norjassa on käynnissä tuomioistuinlain kokonaisuudistus. Uudistusta varten on asetettu
selvitysmies, jonka tehtävänä on toteuttaa vuodelta 1915 olevan tuomioistuinlain uudistaminen. Tavoitteena on ajanmukaistaa tuomioistuimia, tuomareita ja oikeudenkäyntiä
koskevat säännökset. Voimassa oleva tuomioistuinlaki sisältää säännökset muun muassa
tuomioistuimista, tuomareista, asioiden käsittelystä ja asianajajista. Lakiin on 2000luvulla tehty osittaisuudistuksia, jotka ovat koskeneet esimerkiksi tuomareiden nimittämistä, tuomareiden kurinpitojärjestelmää, sivutoimia ja tuomioistuinten keskushallintoa.
Toimeksiannossa on nostettu esiin joitakin sisällöllistä uudistusta edellyttäviä kokonaisuuksia (muun muassa päällikkötuomarin asema).
Pääpaino selvityksessä on kuitenkin lakiteknisessä tarkastelussa, jonka perusteella laista
pyritään saamaan kieleltään moderni, rakenteeltaan tarkoituksenmukainen ja käyttäjäystävällinen kokonaisuus. Työssä ovat selvitettävä tuomioistuimia koskevan sääntelyn ja
prosessilainsäädännön väliset keskinäiset suhteet. Lähtökohtana on, että tuomioistuimia
koskeva lainsäädäntö on lain tasoista.

TANSKA
Niin ikään Tanskan yleiset tuomioistuimet tutkivat sekä siviili-, rikos- että hallintoasioita. Järjestelmä on kolmiportainen (byret, landsret- højesteret). Erityistuomioistuimina
Tanskassa toimivat meri- ja kauppaoikeus (sø- og handelsretten), työ- ja virkamiestuomioistuimet (arbejdsretten, tjenestemandsretten, den kommunale og regionale tjenestemandsret), valtakunnanoikeus (rigsretten) sekä tuomareiden kurinpito- ja viraltapanoasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin eli kanteluoikeus (den søerlige klagaren). Valtakunnanoikeutta lukuun ottamatta tuomioistuimia koskevat säännökset on sijoitettu osaksi prosessilainsäädäntöä eli oikeudenkäyntilakiin (retsplejeloven). Lisäksi
Tanskan perustuslaissa on säännökset vallan kolmijako-opista sekä tuomioistuinten
riippumattomuudesta ja tuomareiden erottamattomuudesta.

ISLANTI
Islannissa yleinen tuomioistuinjärjestelmä on kaksiportainen (käräjäoikeus
héraðsdómur ja korkein oikeus hæstiréttur). Islannissa ovat erityistuomioistuimina työtuomioistuin (félagsdómur) ja valtakunnanoikeus (landsdómur).
Islannissa on oma lakinsa tuomioistuimista (lög um dómstóla), jossa määritellään tuomioistuimet, niiden kokoonpano sekä säädetään tuomareiden oikeuksista, velvollisuuksista ja virkamiesoikeudellisesta asemasta. Perustuslaissa on säännökset tuomioistuinten
riippumattomuudesta ja tuomareiden erottamattomuudesta.

63

2.3

Nykytilan arviointi

2.3.1

Sääntelyn selkeys ja taso

Tuomioistuimia ja tuomareita koskeva sääntely jakautuu lukuisiin eri lakeihin ja asetuksiin. Näissä asetuksissa on varsin yksityiskohtaisia säännöksiä tuomioistuinten toiminnasta, jopa lainkäyttöön kuuluvista asioista. Tuomioistuinten perustuslaissa säännelty
asema edellyttää kuitenkin, että tuomioistuinten toiminnasta säädetään lailla. Korkeinta
oikeutta ja korkeinta hallinto-oikeutta koskevia lakeja uudistettaessa vuonna 2005 ja
2006 asetuksista luovuttiin. Osa asetuksen säännöksistä otettiin lakiin ja osa tuomioistuimen työjärjestykseen. Sama koskee syksyllä 2013 voimaan tullutta uudistettua markkinaoikeutta koskevaa lainsäädäntöä.
Tuomioistuimia koskeva sääntely tulisi korottaa asianmukaiselle säädöstasolle. Sääntely
selkeytyy, jos tuomioistuimille yhteiset säännökset kootaan yhteen lakiin. Näin voidaan
saavuttaa tuomioistuinlaitoksen kokonaisuuden kannalta yhdenmukainen ja säädöstasoltaan asianmukainen sääntely, kun eri tuomioistuimia koskevia säännöksiä voidaan arvioida samalla kertaa yhtenä kokonaisuutena. Etuna voi olla myös organisaatiorakenteiden virtaviivaistaminen ja siten toiminnan tehokkuuden lisääminen. Samalla on mahdollista yksinkertaistaa ja ajantasaistaa sääntelyä.
Nykyisin tuomioistuinten organisaatiota ja oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä on sijoitettu sekä oikeudenkäyntimenettely- että organisaatiolakeihin. Lainsäädännön selkeyden kannalta perusteltuna voidaan pitää sitä, että kaikki tuomioistuinten
päätösvaltaista kokoonpanoa ja muut asian käsittelyä koskevat säännökset sijoitetaan
oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin.

2.3.2

Tuomioistuinten johtamisjärjestelmä ja henkilöstörakenteet

Tuomioistuinten johtamisjärjestelmän tehostamiseksi ja tuomioistuinten kehittymiskyvyn takaamiseksi ehdotetaan toimenpiteitä oikeusministeriön oikeudenhoidon uudistamisohjelman (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013) kohdassa 37. Ohjelman mukaan tuomioistuinten sisällä johdettavien yksiköiden määrä tulee sovittaa optimaalisella tavalla
tuomioistuimen kokoon nähden siten, että organisaatiorakenteet ovat toimivia eikä hallintoon ja johtamiseen kulu kohtuuttomasti resursseja lainkäytön kustannuksella. Tätä
silmällä pitäen osastojen johtajien tehtävistä tulisi tehdä määräaikaisia. Myös päällikkötuomareiden tehtävien määräaikaistamisen mahdollisuudet tulee selvittää ja huolehtia
siitä, että osastonjohtajan tehtävien ohella tuomioistuimissa on riittävästi etenemisvirkoja, joihin noustaan lainkäytöllisen etevyyden perusteella. Niin ikään on arvioitava ammattimaisten hallinnollisten johtajien tarve suurimmissa tuomioistuinyksiköissä.
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Jo tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea esitti mietinnössään (KM 2003:3) selvitystyön käynnistämistä siitä, tulisiko päällikkötuomarin ja muutkin tuomioistuinten vakinaiset tuomariesimiestehtävät muuttaa määräaikaisiksi. Määräaikaisuudesta voisi komitean arvion mukaan koitua etuja esimerkiksi tuomioistuimen jatkuvan kehittämisen ja
toiminnan korkean laadun kannalta. Komitea on mietinnössään todennut muun muassa,
että päällikkötuomarin tehtävässä edellytetään tuomarikokemuksen lisäksi johtamistaitoa ja -kykyä. Päällikkötuomarilta edellytetään myös yhteistyökykyä ja valmiuksia johtaa tuomioistuinta sekä hallinnollisena että lainkäyttöyksikkönä.
Komitean mukaan tuomioistuimen jatkuvan kehittämisen ja toiminnan korkean laadun
turvaamisen kannalta on tärkeää, että päällikkötuomarit ovat myös sitoutuneita johtamistehtävään ja yksikkönsä kehittämiseen. Työtehossa ja motivaatiossa saattaa kuitenkin työuran aikana tapahtua muutoksia, jotka puoltavat hänen vapauttamistaan vastuullisista johtotehtävistä. Tehtävien määräaikaistaminen mahdollistaa sen, että johtamistehtävään vaihdetaan tarvittaessa siihen sitoutuneempi henkilö. Toisaalta päällikkötuomareiden nykyistä suurempi liikkuvuus ja vaihtuvuus voisi olla hyödyllistä tuomioistuinten
kehittämisen ja uudistamisen kannalta. Päällikkötuomari voi myös itse olla halukas siirtymään lainkäyttötehtäviin.
Lisäksi on huomattava, että useat muut valtionhallinnon ylimmät johtamistehtävät ovat
nykyisin määräaikaisia.
Määräaikaisuus ei ole esteenä sille, että sama henkilö toimisi johtamistehtävässä useamman toimikauden ajan, mikäli hänet valitaan uudelleen.
Käräjäoikeuksissa, hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa välijohdon eli osaston
johtajien ja jaostojen puheenjohtajien tehtävät ovat määräaikaisia. Järjestelmä on toiminut hyvin. Riittävän vahvoja perusteita sille, että hovioikeuksien ja vakuutusoikeuden
välijohdon tehtävät on järjestetty toisin, ei ole.
Edellä todettu huomioon ottaen kaikkien tuomioistuinten, mukaan lukien korkeimman
oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päällikkötuomareiden ja välijohdon tehtävien määräaikaistamista on pidettävä tarkoituksenmukaisena.
Myös hallinnollisia tehtäviä hoitavien kanslia- tai hallintopäälliköiden virkojen perustaminen ainakin suurimpiin tuomioistuinyksiköihin edesauttaisi tuomioistuinten toiminnan tehostamista. Ylimpien tuomioistuinten kansliapäälliköiden tehtävänä on vastata
tuomioistuimen hallinnosta. Edellä päällikkötuomarin tehtävässä edellytettävä uusiutumiskyky ja sitoutuneisuus tuomioistuimen kehittämiseen koskevat myös kansliapäällikkönä toimivaa. Tähän asemaan ei sovellu hyvin se, että näillä kansliapäälliköillä on esittelijöinä tuomarille kuuluva virassapysymisoikeus.

65

2.4

Esittelijäjärjestelmä ja esittelijöiden käyttö
ratkaisukokoonpanossa

Virassapysymisoikeus ja erottamattomuus ovat avainasemassa arvioitaessa tuomarin
riippumattomuutta. Tuomarin nimittäminen koe- tai määräajaksi ei sinällään ole ristiriidassa perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen tuomioistuimen riippumattomuudelle asettamien vaatimusten kanssa. Tilanne on kuitenkin ongelmallinen silloin,
jos määräys on hyvin lyhyt ja sen saajan virkamiesoikeudellinen asema on virassapysymisturvan osalta heikompi kuin tuomarilla yleensä. Virkamiesoikeudelliselta asemaltaan muut kuin ylimpien tuomioistuinten esittelijät ovat tuomioistuimen virkamiehiä. Esittelijän urasuunnitelmiin tuomioistuinlaitoksessa liittyvien tekijöiden vuoksi
esittelijän riippumattomuus ei myöskään näytä ulospäin yhtä vahvalta kuin määräajaksi
nimitetyn tuomarin.
Eduskunnan lakivaliokunta on käsitellessään niin sanottujen kevennettyjen kokoonpanojen käyttöönottamista hallinto-oikeuksissa edellyttänyt (LaVM 9/2006 vp), että oikeusministeriö hovioikeusmenettelyn muun kehittämisen yhteydessä arvioi nykyisin
hovioikeuslain 9 §:ssä säädetyn esittelijäkokoonpanon käytön asianmukaisuutta. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastuskertomuksessaan (169/2008) puolestaan katsonut, että mahdollisuudet esittelijäkokoonpanon käyttöön hallinto-oikeuksissa tulisi selvittää.
Tuomarin riippumattomuuden kannalta ongelmallisia ovat lyhyet määräaikaisuudet, erityisesti esittelijöille annetut asia- ja päiväkohtaiset määräykset toimia ratkaisukokoonpanossa tuomioistuimen jäsenenä. Tuomarina toimivalla esittelijällä ei ole sitä asemaa,
jota tuomarilta edellytetään tuomiovallan käyttäjänä. Esittelijöitä käytetään ratkaisukokoonpanon jäsenenä ilman, että esittelijää on nimitetty määräaikaiseksi tuomariksi, vain
hovioikeuksissa ja vakuutusoikeudessa. Vakuutusoikeudessa esittelijät toimivat ratkaisukokoonpanossa säännöllisesti ja jo määräaikaisen virkasuhteensa alusta lukien ilman,
että heidän kykyään tuomiovallan käyttäjänä olisi arvioitu.
Suomessa ei ole, toisin kuin useissa muissa maissa, yhtenäistä tuomarien koulutusjärjestelmää. Tämä kysymys on ollut vuosien aikana usean toimielimen arvioitavana, mutta
lainsäädäntötoimiin ei ole asiassa ryhdytty osin kustannussyistä ja osin ehdotusten saaman ristiriitaisen palautteen vuoksi. Kun yhtenäistä tuomarinkoulutusjärjestelmää ei ole,
on esittelijäjärjestelmä paljolti korvannut sitä. Esittelijänä saadaan yleensä hyvää kokemusta tuomarin tehtävistä. Mahdollisuus toimia esittelijän tehtävien yhteydessä joskus
tuomarina on lisännyt perehtyneisyyttä ja mielenkiintoa tuomarin tehtäviin. Yleinen
urakehitys on ollut se, että esittelijän tehtävistä on siirrytty tuomarin tehtäviin samassa
tai muussa tuomioistuimessa, usein ensin määräaikaisessa virkasuhteessa.
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Esittelijäjärjestelmä onkin ollut pitkään käytössä ja se on ollut tärkeä osa tuomioistuinlaitosta ja tuomarin uraa. Jo tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on mietinnössään
tarkastellut perusteita esittelyyn pohjautuvasta päätöksentekojärjestelmästä luopumiseksi. Komitea katsoi, että nykyoloissa on edellytykset luopua esittelijäjärjestelmästä kaikissa tuomioistuimissa (ks. KM 2003:3, s. 342–346).
Oikeudenhoidon uudistamisohjelman (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013) kohdassa
21 todetulla tavalla tuomioistuinten toiminnan tehostamiseksi tulisi ottaa käyttöön kunkin tuomioistuimen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisimmat työmenetelmät. Tätä
varten on arvioitava esittelijän tehtävää, roolia ja vastuuta eri tuomioistuimissa. Tavoitteena on tuomaripainotteisen valmistelun lisääminen virkarakenteita kehittämällä.
Jotta esittelijöiden käytöstä ratkaisukokoonpanossa voidaan luopua ilman, että menetetään siihen liittyviä koulutuksellisia etuja ja ilman että eräiden tuomioistuinten toimintakyky merkittävästi heikkenee, järjestelmän tilalle olisi luotava toinen tuomarin riippumattomuuden paremmin turvaava ratkaisu. Yhdessä tuomaripainotteisuuden lisäämiseen tähtäävän tavoitteen kanssa tarkoituksenmukaisena ratkaisuna olisi tuomareiden
koulutusvirkojen perustaminen. Tällaiseen virkaan riippumattomuuden turvaamisen
kannalta riittävän pitkäksi määräajaksi nimitetty avustava tuomari voisi toimia koko
määräyksensä ajan ratkaisukokoonpanon jäsenenä.
Ylimpien tuomioistuinten esittelijät. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden esittelijöille on säädetty lailla tuomaria vastaavaa virassapysymisoikeus. Tällä
on pitkä historiallinen tausta. Esittelijöiden virassapysymisoikeudesta on säädetty jo
vuonna 1918 voimaan tulleissa korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallintooikeudesta annetuissa laeissa. Mainitut lait annettiin aikana, jolloin voimassa olivat vielä vuoden 1772 hallitusmuoto sekä vuoden 1789 yhdistys- ja vakuuskirja, joiden nojalla
vakinaista virkamiestä ei voitu erottaa muutoin kuin rikoksen johdosta tuomioistuimen
päätöksellä. Alkujaan korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden vahva virassapysymisoikeus perustuu siten Ruotsin vallan aikaisiin perustuslakeihin ja vakinaisten virkamiesten yleiseen erottamattomuuteen.
Virassapysymisoikeuden poistamisesta on käyty keskustelua aika ajoin (ks. HE 80/1944
vp, HE 109/1999 ja sen taustalla ollut tuomaritoimikunnan mietintö 1998:1 sekä esittelijöiden virkarakenteen ja virka-aseman kehittäminen korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2007:22).
Esimerkiksi tuomaritoimikunta totesi mietinnössään, että valmistellessaan ja esitellessään asian sekä osallistuessaan ratkaisuistuntoon ja siellä käytävään keskusteluun esittelijä myös vaikuttaa tuomioistuimen ratkaisun muotoutumiseen. Ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden panos jutun ratkaisemiseen on erilainen kuin muiden tuomioistuinten
esittelijöiden. On siten tärkeää, että esittelijä jäsenten tavoin saattoi lausua mielipiteensä
ulkopuolisista vaikutteista riippumattomana. Mielipiteenvapauden keskeisen elementti
on juuri tuomarin erottamattomuus. Vastaavia argumentteja on esitetty myös muissa
edellä mainituissa asiakirjoissa.
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Tuomaritoimikunta päätyi kuitenkin ehdottamaan, että korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden virkamiesoikeudellinen asema muutettaisiin
vastaamaan virkamiesten yleistä virkamiesoikeudellista asemaa. Tätä katsottiin puoltavan erityisesti se, että esittelijöiden tehtävien tai viran luonteen ei sinällään katsottu
edellyttävän muiden tuomioistuinten esittelijöistä poikkeavaa virkamiesoikeudellista
asemaa. Ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden aseman katsottiin siten perustuvan lähinnä historiallisiin syihin.
Toimikunnan työn perusteella annetussa hallituksen esityksessä tuomareiden nimittämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 109/1999 vp) päädyttiin kuitenkin siihen, että
ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden virkamiesoikeudellista asemaa ei muutettaisi.
Esityksen mukaan ehdotukseen päädyttiin ensinnäkin sen vuoksi, että esittelijöillä on
uuden perustuslain 118 §:n 2 momentissa säädetty vastuu esittelemistään ratkaisuista.
Korkeimmissa oikeuksissa, joissa tehdään lopullisia ratkaisuja, esittelijän vastuu edellyttää, että esittelijä on mielipiteenmuodostuksessaan riippumaton, mitä turvaa tuomaria
vastaava erottamattomuus.
Toisena ehdotusta puoltavana seikkana hallituksen esityksessä mainittiin koulutukselliset näkökohdat. Esityksen mukaan tulevaisuutta ajatellen on tärkeää turvata lainkäyttöä
ohjaavien korkeimpien oikeuksien työn laatu tältä osin ja säilyttää esittelijöiden virat
tuomareita houkuttelevina. Tuomarin virkamiesoikeudellisella asemalla on tätä ajatellen
tärkeä merkitys. Tuomareiden koulutusjärjestelmää oltiin parhaillaan uudistamassa ja
korkeimpien oikeuksien esittelijöiden asema tuli siinä yhteydessä tarkemmin arvioitavaksi. Esityksen mukaan korkeimpien oikeuksien esittelijöiden virat olisivat vastaisuudessakin lainkäyttöön perehtyneille henkilöille ja kokeneille tuomareille tarkoitettuja
työ- ja kouluttautumispaikkoja. Tässä on selvin ero suhteessa muiden tuomioistuinten
esittelijänvirkoihin. Työskentely niissä tähtää lähinnä tuomarin uralle rekrytoitumiseen.
Edellä todetusta huolimatta ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden erityiselle virassapysymisoikeudelle ei katsota olevan enää riittävän painavia perusteita. Perustuslailla
tuomareiden riippumattomuutta suojataan vahvalla virassapysymisoikeudella mutta suojan ei tarvitse koskea tuomareita ja muita tuomioistuinten jäsentä laajempaa henkilöpiiriä. Ylimpien tuomioistuinten esittelijät eivät käytä tuomiovaltaa, vaikka heillä on merkittävä tehtävä ylimpien tuomioistuinten lainkäytössä. Heidän erilaista asemaansa muihin tuomioistuinten esittelijöihin nähden on vaikea perustella. Muidenkin tuomioistuinten esittelijöillä on samanlainen vastuu esittelemissään asioissa. Sitä, miten virassapysymisoikeus vaikuttaa halukkuuteen hakeutua näihin tehtäviin on vaikea arvioida,
mutta tällekään seikalle ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä. Huomattakoon, että korkeimmassa oikeudessa osa esittelijäneuvoksen viroista on määräaikaisesti täytettäviä.
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2.4.1

Tuomarin virkamiesoikeudellinen asema

Tuomarit ovat valtion virkamiehiä ja heihin sovelletaan valtion virkamiehiä koskevia
säännöksiä, jollei tuomarin perustuslaillisen erityisaseman vuoksi ole toisin säädetty.
Tämä erityisasema ilmenee joko siten, että eräitä virkamieslain säännöksiä ei sovelleta
tuomariin, tai siten, että tuomareista on lain 12 luvussa omia erityissäännöksiä. Tuomareiden nimittämisestä on säädetty oma lakinsa. Organisaatiolaeissa on lisäksi virkamieslainsäädäntöä täydentäviä säännöksiä tuomarin virkasuhteesta, kuten virkavapauden
myöntämisestä.
Tuomareita koskeva sääntely on muodostunut hajanaiseksi ja eri lakien välinen suhde
on jopa vaikeaselkoinen. Lisäksi sääntely on eräiltä osin ristiriidassa perustuslain kanssa. Edellä todettu huomioon ottaen on tarpeen, että myös tuomarin virkamiesoikeudellista asemaa koskevaa sääntelyä arvioidaan kokonaisuutena ja se kootaan pääsääntöisesti yhteen lakiin.
Tuomarin virka talousarviossa eriteltävänä virkana. Samalla myös siitä, että tuomarin
virka on talousarviossa eriteltävä virka, olisi tarkoituksenmukaista luopua. Tämä ominaisuus on tuomarin virkojen lisäksi nykyisin enää oikeuskanslerin, apulaisoikeuskanslerin ja oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön viroilla sekä eräillä puolustusvoimien
ja rajalaitoksen viroilla. Muiden ylimpien virkojen talousarviossa erittelemisestä luovuttiin 2012 alusta voimaan tulleella lailla (ks. HE 95/2011). Koska organisaatiomuutokset
ja muut merkittävät muutokset, joihin liittyy virkojen perustamista tai muuttamista toteutetaan nykyisin lailla, ei erittelyvirkaominaisuudella ole käytännön merkitystä myöskään eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien kannalta.
Sillä, että tuomarin virat ovat talousarviossa eriteltäviä virkoja, ei enää nykyisin ole yhteyttä viran yhteiskunnallisesti merkittävään asemaan. Sillä ei myöskään ole merkitystä
tuomarin riippumattomuuden tai virassapysymisoikeuden kannalta, koska oikeusministeriö ei voi lakkauttaa virkaa, joka ei ole avoinna. Virkaa ei myöskään saa siirtää ilman
virkamiehen suostumusta, ellei kyse ole tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelystä.
Viran nimeä ei myöskään saa muuttaa ilman, että sen haltija täyttää sen kelpoisuusvaatimukset.
Erittelyvirkaominaisuus käytännössä vaikeuttaa tuomioistuinlaitoksen virkarakenteen
kehittämistä. Perusteltua olisi, että tuomarin virkoja ei enää eriteltäisi talousarviossa.
Asiantuntijajäsenet. Tässä yhteydessä on otettava huomioon myös muiden tuomioistuinten ratkaisutoimintaan osallistuvien asema. Erityisen tärkeänä on pidettävä sitä, että
tuomioistuinten asiantuntijajäsenten asema riippumattomana tuomiovallan käyttäjänä
turvataan kaikilta osin laissa. Tämä vaatii lakiin eräitä täsmennyksiä. Sääntelyä olisi
syytä myös yhtenäistää.
Virantoimituksesta pidättäminen. Tuomarin virassapysymisoikeuteen puuttuvista toimenpiteistä kirjallista varoitusta ja tuomarille terveydentilan perusteella annettavaa eroa
koskevaa sääntelyä on vuonna 2009 muutettu siltä osin kuin sen on katsottu olevan ristiriidassa tuomarin perustuslaillisen erityisaseman kanssa. Kyseistä hallituksen esitystä
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valtion virkamieslain muuttamiseksi (HE 33/2008 vp) käsiteltäessä lakivaliokunta edellytti mietinnössään (LaVM 1/2009 vp), että tuomareiden perustuslailliseen erityisasemaan liittyvä virkamiesoikeudellinen sääntely arvioidaan huolellisesti kokonaisuudessaan ja selvitetään mahdollisuus sisällyttää ne omaan lakiinsa. Myös muiden asian ratkaisuun osallistuvien virassapysymisoikeuden omaavien henkilöiden asema olisi selvitettävä.
Virantoimituksesta pidättäminen on toimenpide, jolla puututaan vahvasti tuomareiden
perustuslaissa turvattuun virassapysymisoikeuteen; estetäänhän sillä oikeus toimia tuomarin tehtävissä. Toisaalta kansalaisten oikeusturva edellyttää, että päätös tuomarin pidättämiseksi virastaan voidaan tehdä hyvinkin nopeasti, kun siihen ilmenee syytä esimerkiksi, kun epäillään tuomarin menettäneen sairauden vuoksi työkykynsä.
Nykyinen järjestelmä ei mahdollista riittävän nopeaa päätöksentekoa. Tämä huomioon
ottaen voimassa olevaa sääntelyä tarkoituksenmukaisempaa olisi, että tuomarin pidättämisestä virantoimituksesta päättäisi se tuomioistuin, jossa tuomari työskentelee ja jolla on parhaat edellytykset arvioida tuomarin työkykyä. Päätöksestä on oltava mahdollisuus valittaa ylempään oikeusasteeseen, jossa se käsiteltäisiin lainkäyttöasian järjestyksessä.
Tuomarin asema uudelleenjärjestelyssä. Tuomarin asema tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä on muodostunut lainsäädännön perusteella vaikeaselkoiseksi ja tulkinnanvaraiseksi. Säännöksiä onkin tältä osin selkeytettävä. Samalla on huolehdittava siitä,
että sääntely on kaikilta osin sopusoinnussa perustuslain kanssa. Tältä osin on ongelmallinen virkamieslain nykyinen 47 §:n 3 momentti, jonka mukaan vakinaisen tuomarin
kieltäytyessä siirtymästä ilman pätevää syytä toiseen virkaan hänelle myöntää eron tasavallan presidentti nimittävänä viranomaisena, kun perustuslain mukaan tuomari voidaan julistaa menettäneeksi virkansa vain tuomioistuimen tuomiolla. Tämä ristiriita perustuslain kanssa on lakia muuttamalla korjattava.
Tuomareihin tulee tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä soveltaa yleisesti ottaen
samoja sääntöjä kuin muihinkin virkamiehiin. Näin on pääsääntöisesti käytännössä meneteltykin. Tämä on ollut myös tuomareiden edun mukaista, kun hänelle on pyritty järjestämään mahdollisuus siirtyä tuomarin virkaan samalla työssäkäyntialueella. Voimassa oleva sääntely ei kuitenkaan täysin vastaa tätä käytäntöä. Tuomarin sijoittautumisvaihtoehdoista eri tilanteissa olisi selvyyden vuoksi tarkoituksenmukaista säätää lailla.
Niin ikään toteutuneissa rakenneuudistuksissa muutoslakien siirtymäsäännöksiin otetut
säännökset tuomareiden siirtämisessä noudatettavasta menettelystä tulisi kirjata tuomioistuinlakiin.

2.4.2

Sidonnaisuus- ja sivutoimisääntely

Sidonnaisuusilmoitukset. Virkamieslain mukaan tuomarin on annettava ilmoitus sidonnaisuuksistaan ennen virkaan nimittämistä. Muutoksista sidonnaisuuksista on ilmoitettava virkasuhteen aikana. Sidonnaisuusilmoitukset turvaavat tuomarin ja tuomioistuimen riippumattomuuden valvonnan. Voimassa oleva järjestely, jossa sidonnaisuusilmoi-
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tuksen ottaa vastaan vakinaista tuomaria koskevan nimitysasian tasavallan presidentille
valmisteleva oikeusministeriö, on tarkoituksenmukainen.
Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus kuitenkin nimittävät määräajaksi muiden
tuomioistuinten päällikkötuomarit ja muut tuomarit, jos nimitys tehdään yli vuodeksi.
Myös näissä tapauksissa sidonnaisuusilmoitus tulee toimittaa nimittävälle viranomaiselle.
Valvonnan ja esteellisyystilanteiden arvioinnin helpottamiseksi olisi lisäksi tarpeellista,
että nimittämisvaiheessa annetut tiedot saatettaisiin tiedoksi myös sille tuomioistuimelle, johon tuomari nimitetään.
Voimassa olevan sääntelyn mukaan myös sidonnaisuuksia koskeva muutosilmoitus on
annettava oikeusministeriölle. Tiedot tuomareiden sidonnaisuuksista taikka niissä tapahtuneista muutoksista eivät tällöin välttämättä siirry niihin tuomioistuimiin, joihin kyseiset henkilöt on nimitetty ja joilla on käytännössä edellytykset ryhtyä toimenpiteisiin, jos
ilmenee, että tuomarilla on hänen riippumattomuuttaan vaarantavia sidonnaisuuksia.
Edellä todettu huomioon ottaen tarkoituksenmukaista olisi, että muutosilmoitus toimitettaisiin oikeusministeriön sijaan asianomaiselle tuomioistuimelle. Tällöin sillä olisi
hallussaan ajantasaiset tiedot henkilöstönsä sidonnaisuuksista. Tämä on sopusoinnussa
myös sivutoimia koskevan lupaharkinnan kanssa.
Sidonnaisuuksista annettujen tietojen tulisi myös olla ajan tasalla, jotta ilmoitusvelvollisuus täyttäisi tarkoituksensa. Samoin kuin sivutoimet myös sidonnaisuudet olisi syytä
rekisteröidä.
Sivutoimet. Valtion virkamieslain 18 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa ottaa
vastaan tai pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttöä sivutoimeen kuuluvan tehtävän hoitamiseen, jollei asianomainen viranomainen ole myöntänyt siihen hänelle hakemuksesta lupaa. Koska tuomareilla eikä tuomioistuimen esittelijöillä ei ole varsinaista
virka-aikaa, on heillä saman lainkohdan mukaan aina oltava lupa sivutoimeen. Sivutoimella tarkoitetaan pykälän 3 momentin mukaan virkaa sekä palkattua työtä tai tehtävää,
josta virkamiehellä on oikeus kieltäytyä.
Keskustelu tuomarien sivutoimista käsittelee yleensä tuomarien välimiestehtäviä. Kun
tuomarin sivutoimia koskeva sääntely uudistettiin vuonna 2001, oli välimiestehtäviä ollut neljän vuoden aikana (1994–1997) 49 tuomarilla ja tuomarit olivat tänä aikana antaneet noin 100 välitystuomiota (ks. HE 26/1999 vp). Oikeustoimittajat ry:n keräämien
tietojen mukaan välimiestehtäviin oli vuosina 2008–2012 annettu sivutoimilupia yhteensä 41 tuomarille. Keskuskauppakamarin välityslautakunnalta saatujen tietojen mukaan virassa oleva tuomari oli määrätty välimieheksi vuosina 2008–2011 yhteensä 36
asiassa.
Korkeimmassa oikeudessa on vahvistettu ohjeet välimiestehtäville. Näiden ohjeiden
mukaan välimiestehtäviä voi olla kerrallaan vain yksi. Tuomari ei voi olla vain riidan
yhden osapuolen nimeämänä välimiehenä. Tuomari voi toimia vain välimiesoikeuden
puheenjohtajana tai ainoana välimiehenä. Nämä ohjeet koskevat vain korkeimman oi-
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keuden tuomareita mutta niitä noudatettaneen muissakin tuomioistuimissa. Vastaavat
ohjeet on annettu myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Tuomareita koskevaa sivutoimisääntelyä uudistettaessa (HE 26/1999) selvitettiin laajalti
eri valtioiden käytäntöä siinä, voivatko tuomarit olla välimiehinä. Yhteenveto oli se, että
tuomari voi toimia välimiehinä useimmissa maissa, joissa oikeusjärjestelmä ja -kulttuuri
on Suomen kaltainen. Kaikissa muissa pohjoismaissa tuomarit voivat toimia ja käytännössä myös toimivat välimiehinä. Esityksessä pidettiin tärkeänä, että välimiesoikeuksille turvataan Suomessa kansainvälisesti vertailukelpoinen taso. Pidettiin niin ikään tärkeänä, että välimiesoikeuksiin voidaan nimetä mahdollisimman päteviä henkilöitä. Uudistuksessa haluttiin kuitenkin varmistaa se, että säätämällä sivutoimet tuomareille luvanvaraisiksi tuomioistuimet voivat entistä paremmin valvoa sivutointen vaikutusta virkatehtävien hoitoon. Uudistuksessa säädettiin myös välimiesmenettelyn asianosaisia
koskevien tietojen salassapidosta.
Tämän lainuudistuksen jälkeen ei ole ilmennyt mitään sellaista, että tuomareiden toimimista välimiehinä olisi syytä arvioida aikaisemmasta olennaisesti poikkeavalla tavalla. On ilmeistä, että korkeimman oikeuden ohjeet ovat entisestään selkiinnyttäneet lupakäytäntöä.
Tuomareiden erityisaseman vuoksi on kuitenkin syytä lisätä sivutoimien julkisuutta ja
läpinäkyvyyttä. Todettakoon, että Euroopan neuvoston korruption vastainen elin (Greco) on 27.3.2013 antamassaan Suomea koskevassa maaraportissaan esittänyt tarkistuksia voimassa olevaan sivutoimisääntelyyn, vaikka sen mukaan tuomareiden vuosittain
hoitamien välimiestehtävien lukumäärä on varsin pieni. Greco on arvostellut tuomareiden sivutoimia koskevaan sääntelyä erityisesti juuri sen puutteellisen läpinäkyvyyden,
sivutoimista maksettavien palkkioiden suuruuden ja lupakäytännön epäyhtenäisyyden
takia. Greco on suosittanut, että tuomarien sivutoimia, erityisesti välimiestehtäviä, koskevia sääntöjä kehitetään edelleen lisäämällä läpinäkyvyyttä ja ottamalla käyttöön sivutoimilupien myöntämistä koskevat yhtenäiset menettelyt ja kriteerit sekä tarkoituksenmukaiset rajat.
Myös oikeuskansleri on erääseen kanteluun antamassaan päätöksessään 26.11.2012
(OKV/683/1/2012) pitänyt perusteltuna, että tuomareita koskevaa sivutoimisääntelyä
tarkistettaisiin.
Edellä mainituista syistä ehdotetaan eräitä tarkistuksia tuomareiden sivutoimia koskevaan sääntelyyn, joilla pyritään erityisesti lisäämään välimiestehtävien ja niistä saatavien palkkiotietojen läpinäkyvyyttä. Palkkiot, kuten myös muut julkiset sidonnaisuuksia
ja sivutoimia koskevat tiedot olisi rekisteröitävä Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään
sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin.
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2.4.3

Asioiden jakaminen

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on mietinnössään (KM 2003:3) käsitellyt kysymystä asioiden jakamisesta osana tuomioistuinten johtamista. Komitean mukaan luottamuksen turvaaminen tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuuteen edellyttää,
että asioiden jakoperusteisiin olisi tuomioistuimissa kiinnitettävä jatkuvaa huomiota.
Kehittämiskomitean näkemyksen mukaan saattaisi olla myös tarpeen arvioida kokonaisuudessaan uudelleen, millaisia ja minkä tasoisia säännöksiä asioiden jakamisen osalta
tarvitaan ja ovatko nykyiset säännökset riittäviä tuomioistuinten riippumattomuuden
turvaamiseksi. Asioiden jakamisen tuomareille tulisi komitean mukaan perustua sattumanvaraisuuteen ja jaon perusteet tulisi säätää lailla. Sattumanvarainen jako ei kuitenkaan saisi estää tuomareita erikoistumasta tai heidän erityisasiantuntemuksensa hyödyntämistä ratkaisutoiminnassa. Jakoperusteista tulisi myös olla mahdollisuus poiketa lakiin
kirjatusta perustellusta syystä.
Useissa valtioissa on lakiin otettu säännökset asioiden jakamisesta tuomareille. Suomessa tällaisia säännöksiä ei ole muualla kuin käräjäoikeusasetuksessa.
Asioiden jaon sääntelyn tarpeeseen tai sääntelyn tasoon ei meillä ole juurikaan kiinnitetty huomiota tuomioistuinlaitosta koskevissa selvityksissä. Mitään erityisiä ongelmakohtia asioiden jaossa ei ole juurikaan voitu osoittaa. Järjestelmän ongelmana voidaan kuitenkin pitää tiettyä läpinäkyvyyden puutetta ja sitä, että asiaa on käsitelty hyvin erilaisin
tavoin eri työjärjestyksissä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on erään kantelun johdosta 29.9.2006 antamassaan ratkaisussa esittänyt oikeusministeriön harkittavaksi, olisiko syytä säätää käräjätuomarin käsiteltäväksi jaetun jutun siirtämisen edellytyksistä
sekä mahdollisesti myös tuomioistuimen asiajaon perusteista lain tasolla ja nykyistä käräjäoikeusasetusta täsmällisemmin.
Tuomioistuimissa on hyvin erilaisia käytäntöjä siitä, miten asiat jaetaan tuomareille.
Kovin yksityiskohtaisesti asiasta ei voidakaan säätää ottaen huomioon käsiteltävistä asioista sekä tuomioistuinorganisaatiosta johtuvat erot.
Asioiden jakamisesta noudatettavista periaatteista on laadittu useita kansainvälisiä suosituksia, joiden voidaan katsoa edustavan yleisesti hyväksyttyjä eurooppalaisia standardeja. Näissä suosituksissa painotetaan kahta eri asiaa: ensinnäkin jaon tulee perustua
etukäteen vahvistettuihin periaatteisiin ja toiseksi näiden periaatteiden on oltava objektiivisesti hyväksyttäviä. Juttujen arvontaan tai muuten satunnaisuuteen perustuvaa jakojärjestelmää ei sellaisenaan edellytetä.
Suomessakin sääntely voidaan perustaa näihin eurooppalaisiin suosituksiin. Tässä yhteydessä on olennaista säännellä myös se, missä sinänsä poikkeuksellisissa tapauksissa
tuomarille jaettu asia voidaan ottaa häneltä pois ja siirtää toiselle tuomarille.
Edellä todettu huomioon ottaen tarkoituksenmukaisena on pidettävä, että asioiden jakamisesta otettaan tuomioistuinlakiin kaikille tuomioistuimille yhteiset yleisen tason
säännökset. Tarkemmista jakoperusteista määrättäisiin kuitenkin kunkin tuomioistuimen
työjärjestyksessä.
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2.4.4

Tuomioistuinten resurssit

On tärkeää, että tuomioistuinten resursseja voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaalla
tavalla. Tätä tavoitetta palvelisi järjestelmä, jossa tuomarit voivat laissa säädetyissä rajoissa toimia myös muussa tuomioistuimessa kuin siinä, johon hänet on nimitetty. Vastaavanlainen järjestelmä on käytössä Ruotsissa.
Käytännössä on esiintynyt tarvetta joustavoittaa myös tuomioistuinten päätösvaltaista
kokoonpanoa koskevia säännöksiä eräissä erityistilanteissa. Esimerkiksi oikeudenkäymiskaaressa ja markkinaoikeudesta annetussa laissa on eräitä tuomioistuimia koskevia
säännöksiä, joiden perusteella tuomioistuin säilyttää päätösvaltaisuutensa, vaikka yhdelle monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä tulisi este kesken asian käsittelyn. Niin ikään
tuomioistuimen monijäsenistä kokoonpanoa voidaan tietyn edellytyksin vahventaa yhdellä lisäjäsenellä. Tällaisten joustavien kokoonpanosäännösten ulottaminen koskemaan
eri tuomioistuimia nykyistä laajemmin olisi tarkoituksenmukaista. Myös ratkaisukokoonpanon puheenjohtajana toimimista koskevaa sääntelyä olisi tarpeen joustavoittaa
nykyisestä.
Voimassa oleva sääntely mahdollistaa myös määräaikaisen tuomarin toimimisen määräajan päättymisen jälkeen jäsenenä niiden asioiden käsittelyssä, joiden valmisteluun tai
käsittelyyn hän on osallistunut määräajan kestäessä. Vastaavaa sääntelyä ei ole kuitenkaan vakinaisia tuomareita varten erityisesti siinä tilanteessa, kun he siirtyvät tuomioistuimesta muuhun tehtävään tai jäävät eläkkeelle. Apulaisoikeuskanslerin sijainen on
2010 antamassaan ratkaisussaan (OKV/599/1/2008) katsonut, että käräjätuomarilla ei
toisen tuomioistuimen käräjätuomarin viran vastaanottamisen jälkeen olisi enää ollut
toimivaltaa antaa edelliseen virkaansa kuuluneessa asiassa tuomiota kansliassa, vaikka
asiassa on pidetty pääkäsittely tuomarin ollessa aikaisemmassa virassaan. Myös tämä
menettelyn lainmukaisuuteen liittyvä epäselvyys tulisi korjata toimivallan jatkumista
koskevalla nimenomaisella säännöksellä.
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3

Esityksen tavoitteet ja keskeiset
ehdotukset

3.1

Tavoitteet

Sääntelyn selkiyttäminen ja säädöstason korottaminen. Esityksen tavoitteena on säätää
tuomioistuimia ja tuomareita koskeva yhtenäinen laki, jolla korvataan voimassa olevat
organisaatiolait ja -asetukset. Näin voidaan selkiyttää lainsäädäntöä ja saada aikaan johdonmukainen kokonaisuus.
Ehdotuksen tarkoituksena on yhtenäistää tuomioistuimia koskevaa sääntelyä ottaen kuitenkin huomioon kunkin tuomioistuimen erityispiirteet. Tästä syystä sekä sääntelyn
johdonmukaisuuden varmistamiseksi ehdotetaan myös eräiden erityislakien säilyttämistä ja uusien säätämistä.
Lähtökohtana on ollut, että tuomioistuinlaitosta koskevat säännökset kootaan yhteen
tuomioistuinlakiin. Sen sijaan oikeudenkäyntiä eri tuomioistuimissa koskevat säännökset tulee sisällyttää oikeudenkäyntimenettelyä koskevaan lainsäädäntöön.
Ehdotuksen mukaan tuomioistuimista ja tuomareista ei enää säädettäisi asetuksella.
Kaikki säännökset olisivat laissa. Tuomioistuimet voisivat entistä itsenäisemmin päättää
omasta toiminnastaan työjärjestykseen otettavilla määräyksillä. Tämä on omiaan korostamaan tuomioistuinten itsenäistä asemaa ja vastuuta toimintansa järjestämisestä.
Uudistuksella pyritään myös ajantasaistamaan sääntelyä sekä rakenteellisesti että kielellisesti.
Riippumattomuuden korostaminen. Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuutta tarkistamalla eräitä tuomareita koskevia virkamiesoikeudellisia erityissäännöksiä ja sijoittamalla ne tuomioistuinlakiin. Sama koskee
tuomioistuinten asiantuntijajäseniä koskevaa sääntelyä, millä korostettaisiin asiantuntijajäsenten asemaa tuomiovallan käyttäjänä.
Tuomareiden sidonnaisuusilmoituksia ja sivutoimilupakäytäntöä koskeviin säännöksiin
ehdotetaan tarkistuksia, joilla pyritään lisäämään avoimuutta ja luottamusta tuomioistuinlaitokseen. Tavoitteena on helpottaa sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevien julkisten tietojen saatavuutta ja siten lisätä tuomioistuinten toiminnan avoimuutta vaarantamatta kuitenkaan tuomareiden tai välimiesoikeuden asianosaisten yksityisyyden suojaa.
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Esitykseen on otettu myös yleiset säännökset asioiden jakamisesta tuomareille. Näin
turvataan osaltaan asianosaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tällä on
merkitystä myös sille, miten tuomioistuinten riippumattomuus näyttäytyy ulospäin.
Tuomioistuinten toiminnan tehostaminen. Esityksellä uudistetaan myös tuomioistuinten
hallinto- ja johtamisjärjestelmiä. Tavoitteena on, että tuomioistuinten hallinto- ja johtamisjärjestelmät mahdollistaisivat tuomioistuinten tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan.
Tuomioistuimet päättäisivät lain asettamissa rajoissa itse toimintansa organisoinnista.
On myös tarpeen ottaa käyttöön nykyistä joustavampia tapoja käyttää tuomioistuinlaitoksen niukkenevia resursseja. Tällaisia ovat esittelijäjärjestelmän muutokset sekä tuomarin koulutusvirkojen käyttöönotto. Esityksessä ehdotetulla sääntelyllä on tarkoitus
helpottaa tuomioistuinten resurssienkäyttöä myös niin, että tuomarit voisivat nykyistä
joustavammin toimia myös toisessa tuomioistuimessa esimerkiksi kulloisenkin resurssitarpeen mukaan.
Ehdotuksen tavoitteena on lisäksi vastata tuomioistuimissa havaittuihin tarpeisiin, jotka
liittyvät erityisesti lainkäyttöasioiden ratkaisukokoonpanoja ja niiden puheenjohtajuutta
koskevan sääntelyyn.
Kielellisten oikeuksien toteutumisen turvaaminen. Esityksellä pyritään toteuttamaan
myös väestön kielellisiä oikeuksia ottamalla käyttöön niin sanottuja kielituomarin virkoja käräjäoikeuksien lisäksi muissakin kaksikielisissä tuomioistuimissa.

3.2

Keskeiset ehdotukset

3.2.1

Ehdotusten lainsäädännöllinen toteuttaminen

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tuomioistuinlaki, jossa säädettäisiin tuomioistuimista ja tuomareita. Laki olisi kaikille tuomioistuimille yhteinen, mutta siinä olisi myös
eri tuomioistuimia koskevat luvut. Laissa olisi tuomioistuimia, niiden organisaatiota sekä johtamista ja hallintoa koskevat säännökset. Niin ikään lakiin otettaisiin tuomareiden
ja tuomioistuinten muun henkilökunnan nimittämistä koskevat säännökset. Myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin
tuomioistuinlaissa.
Tuomioistuinlaissa säädettäisiin myös tuomareiden virkamiesoikeudellisesta erityisasemasta siltä osin kuin se poikkeaa valtion virkamiehiä koskevasta yleislainsäädännöstä.
Tässä yhteydessä tehtäisiin eräitä tuomarin virassapysymisoikeuden edellyttämiä tarkistuksia tuomarin virantoimituksesta pidättämistä ja tuomarin asemaa tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä koskevaan sääntelyyn. Niin ikään tuomareiden sidonnaisuusja sivutoimisääntelyä täsmennettäisiin. Virkamieslaki soveltuisi siten jatkossakin muihin tuomioistuinten virkamiehiin ja myös tuomareihin siinä erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.
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Tuomioistuinlailla korvattaisiin voimassa olevat organisaatiolait ja -asetukset sekä tuomareiden nimittämisestä annettu laki ja valtioneuvoston asetus.
Organisaatiolaeissa olevat säännökset tuomioistuinten kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta sijoitettaisiin oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin. Erityistuomioistuimia koskevat lait jäisivät voimaan siltä osin kuin ne sisältävät säännöksiä oikeudenkäynnistä asianomaisessa tuomioistuimessa. Näidenkin tuomioistuinten henkilöstöä,
johtamista ja hallintoa koskevat säännökset olisivat tuomioistuinlaissa. Erityistuomioistuimia koskeviin lakeihin jäisi lainkäyttöasian käsittelyä koskevat säännökset. Lait olisivat siten puhtaasti oikeudenkäyntimenettelysäännöksiä sisältäviä.
Esityksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tuomioistuimia ja tuomareita koskevan säädöstason korottaminen. Asetuksella ei enää säädettäisi tuomioistuinten toiminnasta.
Asetuksen säännökset otettaisiin lakiin tai niitä koskevista kysymyksistä voitaisiin tarpeen mukaan ottaa määräykset tuomioistuimen työjärjestykseen, jonka tuomioistuin itse
vahvistaa. Laissa edellytettäisiin, että tuomioistuimen työjärjestyksen on oltava internetissä tai muutoin kaikkien nähtävillä.
Alueellisten tuomioistuinten tuomiopiirejä koskeva sääntely jäisi kuitenkin edelleen
asetuksen tasoiseksi. Perusteista, joilla tuomioistuinten tuomiopiirit määräytyisivät, säädettäisiin kuitenkin tuomioistuinlaissa. Vastaavasti myös erityislainsäädännön mukaiset
säännönmukaisesta tuomioistuinten alueellisesta toimivallanjaosta eräissä asiaryhmissä
säädetyt poikkeukset säilytettäisiin. Näin ollen erikseen lailla säädettyjen asioiden keskittämiseen tiettyihin tuomioistuimiin ei tässä esityksessä puututtaisi.

3.2.2

Tuomioistuinten hallinnon ja johtamisen uudistaminen

Päällikkötuomarit. Esityksessä ehdotetaan, että tuomioistuimien kaikki päällikkötuomarin tehtävät ja muut johtamistehtävät olisivat määräaikaisia. Tämän ehdotuksen taustalla
ovat yleisesti ottaen samat syyt kuin yleensä muutettaessa valtionhallinnon johdon tehtäviä määräaikaisiksi. Tuomioistuinten päällikkötuomarien tehtävät ovat tulleet entistä
vaativammiksi. Tuomioistuinten yksikkökoot ovat kasvaneet rakenneuudistusten vuoksi. Yleisen taloudellisen kehityksen mutta myös oikeusturvan toteuttamiseksi on entistä
tärkeämpää, että tuomioistuinten toiminta on entistä tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin järjestetty. Oikeudenkäyntimenettelyn uudistukset sekä tietotekniikan ja
asianhallintajärjestelmien kehittyminen tarkoittaa, että tuomioistumissakin joudutaan
jatkuvasti sopeutumaan erilaisiin muutostilanteisiin. Myös tuomioistuimissa sovellettava aineellinen lainsäädäntö uudistuu ja se asettaa lainkäyttötyön johtamiselle haasteitta.
Lähtökohtana on, että myös tuomioistuinten johtamisen laatu ja tehokkuus voidaan
varmistaa paremmin, jos päällikkötuomareidenkin virkoihin nimitettäisiin määräajaksi.
On perusteltua, että päällikkötuomareiden tuomareiden kykyä ja edellytyksiä johtaa
tuomioistuinta voidaan aika ajoin arvioida. Tätä puoltaa sekin, että päällikkötuomareiden toimivaltaa ollaan tässä esityksessä edelleen jossain määrin laajentamassa.
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Tuomarin riippumattomuuden vahva tae on se, että tuomarin virka on vakinainen ja lisäksi, että tuomarilla on vahva virassapysymisoikeus. Tuomarin asemalta edellytettävä
pysyvyys ei kuitenkaan koske samalla tavoin tuomioistuimen johtamisvirkoja, jos kuitenkin johtamisvirassa olevalla on riippumattomuus ja erottamattomuus tuomarina.
Useassa muussakin Euroopan valtiossa on voimassa järjestelmä, jossa päällikkötuomarinkin virkaan nimitetään vain laissa säädetyn toimikauden ajaksi. Päällikkötuomarin
riippumattomuus turvataan siten, että hänellä on oikeus palata tuomarin virkaan päällikkötuomarin toimikauden päätyttyä, joko entiseen virkaansa tai hänelle osoitettuun muuhun vastaavaan tuomarin virkaan.
Tässä esityksessä ehdotetun mukaan päällikkötuomarin riippumattomuus tuomarina turvattaisiin siten, että hänellä olisi toimikauden päätyttyä oikeus tulla nimitetyksi tuomarin virkaan. Esitystä valmisteltaessa ei ole pidetty perusteltuna sellaista useassa valtiossa
olevaa järjestelmää, jossa päällikkötuomari nimitettäisiin tehtäväänsä määräajaksi siinä
tuomioistuimessa olevien tuomareiden keskuudesta. Tällainen suljettu järjestelmä, jota
noudatetaan välijohdon tehtävissä, kaventaisi olennaisesti päällikkötuomarin virkaan
hakevien piiriä ja vaikeuttaisi pyrkimyksiä saada päällikkötuomarin virkaan mahdollisimman päteviä hakijoita.
Tarpeellisena ei ole pidetty sitä, että päällikkötuomareiden toimikausia rajoitettaisiin.
Siihen voisi liittyä myös perustuslaillisia ongelmia. Avoinna oleva virka täytettäisiin
aina virkaan sovellettavia nimittämisperusteita noudattaen. Seitsemän vuotta virkaa hoitanut päällikkötuomari olisi aina mahdollista nimittää virkaan uudelleen.
Esityksessä on päädytty siihen, että määräaikaisuus koskisi myös ylimpien tuomioistuinten päällikkötuomarin virkoja.
Ehdotuksen mukaan siis kaikkien tuomioistuinten päällikkötuomareiden virat olisivat
vakinaisia tuomarin virkoja, jotka täytettäisiin seitsemän vuoden määräajaksi kerrallaan.
Jos hakija saavuttaisi tuomarin eroamisiän kesken toimikauden, hänet voitaisiin nimittää
siihen saakka, kun hän täyttää 68 vuotta.
Nimittämismenettely vastaisi vakinaisen tuomarin nimittämisestä säädettyä muutoin
paitsi, että virka julistettaisiin haettavaksi seitsemän vuoden toimikaudeksi kerrallaan.
Päällikkötuomariksi nimittäisi siten tasavallan presidentti tuomarinvalintalautakunnan
esityksen perusteella sekä korkeimman oikeuden ja korkeimman oikeuden presidentit
ilman esitystä.
Päällikkötuomariksi voitaisiin edelleenkin nimittää myös lyhyemmäksi ajaksi määräaikaiseen virkasuhteeseen tavanomaisilla perusteilla, esimerkiksi kun varsinainen päällikkötuomari on virkavapaana tai estynyt hoitamaan virkaansa tai virka on avoinna. Joskus
myös odotettavissa olevan tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyn vuoksi virkaan
nimitetään määräaikainen päällikkötuomari.
Riippumattomuuden ja virassapysymisoikeuden turvaamiseksi päällikkötuomarilla, joka
ei enää hakisi uudelle toimikaudelle tai jota ei virkaan enää nimitettäisi, olisi aiemmin
esitetyn mukaisesti oikeus tulla nimitetyksi vakinaiseen tuomarin virkaan toimikautensa
päättyessä. Tämä oikeus päällikkötuomarilla olisi siitä riippumatta, onko hänet nimitetty
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päällikkötuomarin virkaan tuomioistuinlaitoksen sisältä vai sen ulkopuolelta. Tällä pyritään edistämään sitä, että päällikkötuomarin tehtäviin haettaisiin muistakin kuin tuomarin tehtävistä.
Ehdotuksen mukaan päällikkötuomarille maksettaisiin tuomarin virkaan siirtymisen jälkeen kahden vuoden ajan samaa palkkaa kuin päällikkötuomarin tehtävästä. Tällä on
tarkoitus turvata kiinnostus päällikkötuomarin tehtäviin virkojen määräaikaistamisesta
huolimatta sekä helpottaa johtamistehtävissä olevien tuomareiden siirtymistä tai palaamista työskentelemään yksinomaan lainkäyttötehtävissä.
Jotta nykyisillä päällikkötuomareilla olisi joustava mahdollisuus siirtyä vielä ennen
eläkkeelle jäämistään hoitamaan yksinomaan lainkäyttötehtäviä, ehdotetaan lisäksi, että
tuomioistuinlain siirtymäsäännöksiin otettaisiin säännös van käytännössä 63 vuotta täyttäneen päällikkötuomarin mahdollisuudesta siirtyä hoitamaan yksinomaan lainkäyttötehtäviä. Edellytyksenä olisi lisäksi, että kyseinen henkilö olisi toiminut päällikkötuomarina yhtäjaksoisesti seitsemän vuoden ajan ja että tuomioistuimessa olisi avoinna sanotunlainen tuomarinvirka.
Siirto toteutettaisiin päällikkötuomarin hakemuksesta ja siinä noudatettaisiin tuomarin
nimittämisestä säädettyä menettelyä, virkaa kuitenkaan haettavaksi julistamatta. Päällikkötuomarilla olisi myös näissä tilanteissa oikeus saada vastaavat palkkaedut kuin
edellä on todettu.
Välijohto. Hovioikeuksissa ja vakuutusoikeudessa luovuttaisiin lainkäyttöosaston johtajana toimivan laamannin virasta. Osaston johtajan tehtävään nimettäisiin määräajaksi
kyseisen tuomioistuimen vakinainen tuomari laissa säädettyä hakumenettelyä noudattaen. Se, että kyseinen tehtävä on määräaikainen, ei heikentäisi tuomarin perustuslaillista
virassapysymisoikeutta, koska tehtävään määrätty on vakinaisessa tuomarinvirassa. Järjestelyn etuna on pidettävä myös sitä, että hovioikeuksien ja vakuutusoikeuden osastojen määrä ei olisi enää sidottu laamanninvirkojen määrään. Tämä on omiaan korostamaan tuomioistuinten oikeutta päättää itse toimintansa organisoinnin tavasta ja mahdollistamaan nykyistä joustavammat organisatoriset muutokset.
Ehdotus tarkoittaa sitä, että hovioikeuden tai vakuutusoikeuden osaston johtajan tehtäviin ei voitaisi enää hakeutua suoraan tuomioistuimen ulkopuolelta. Näin uudistus periaatteessa rajoittaa hakijoiden piiriä. Käytännössä muutos ei kuitenkaan ole merkittävä.
Vakuutusoikeuden laamanniksi ei ole toistaiseksi nimitetty ketään muuta kuin vakuutusoikeuden omaa tuomaria. Hovioikeuksissakin hovioikeudenlaamanniksi valtaosin
nimitetään hovioikeuden oma tuomari. Hakijapiirin rajoittumista ei voida pitää sellaisena seikkana, jonka vuoksi uudistusta ei tulisi toteuttaa.
Kansliapäällikkö. Ehdotuksen mukaan ylimmissä tuomioistuimissa tulisi aina olla kansliapäällikkö. Ylimmän tuomioistuimen kansliapäälliköllä, jonka päätehtävänä on huolehtia tuomioistuimen hallinnosta, ei kuitenkaan olisi enää tuomaria vastaavaa virassapysymisoikeutta, kuten nykyisin on. Kelpoisuusvaatimuksia laajennettaisiin niin, että
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oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi myös muun soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voisi toimia kansliapäällikkönä. Myös muissa tuomioistuimissa voisi
olla kansliapäällikön tai muu vastaava virka, jonka tehtäviin kuuluisi tuomioistuimen
hallinnosta huolehtiminen. Näiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista määrättäisiin työjärjestyksessä.
Sijaisjärjestelyt. Tuomioistuinlakiin ehdotetaan otettavan nykyistä joustavammat säännökset johdon sijaisjärjestelyistä. Tuomioistuimen työjärjestyksessä voitaisiin tarpeen
mukaan määrätä virkaikäjärjestyksestä poikkeavasta sijaisjärjestyksestä. Korkeimmassa
oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa varapresidentin nimeäisi täysistunto
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

3.2.3

Tuomarin koulutusvirat ja esittelijäjärjestelmä

Koulutusvirat. Esityksessä ehdotetaan, että hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin, markkinaoikeuteen, työtuomioistuimeen ja vakuutusoikeuteen perustettaisiin koulutuksellisista
syistä määräajaksi täytettäviä avustavan tuomarin virkoja. Niihin nimitettäisiin pääsääntöisesti enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Avustavat tuomarit voisivat osallistua
muiden tuomareiden tavoin kaikenlaisten asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen kyseisessä tuomioistuimessa.
Tarkoitus on luoda näin tuomarinuraa täydentävä järjestelmä, jossa esittelijän tehtävistä
voitaisiin edetä määräaikaisiin tuomarin koulutusvirkoihin ja saada monipuolista käytännön kokemusta tuomarina toimimisesta. Näihin koulutusvirkoihin kuuluisi myös
osallistuminen koulutusohjelmaan, joka on nimenomaan suunniteltu tuomarinuraa varten. Tämä ei kuitenkaan tarkoita varsinaisen tuomareiden koulutusjärjestelmän luomista, vaan sitä että koulutusvirassa oleville järjestettäisiin tähän perehtymisvaiheeseen soveltuvia ja sitä varten suunniteltuja koulutusjaksoja.
Koulutusvirat olisivat kaikkien haettavissa. Järjestelmä olisi siten avoin. Käytännössä
virkoihin hakeuduttaisiin erityisesti tuomioistuimen esittelijäntehtävistä. Virkaan nimitettävän kelpoisuusvaatimuksissa edellytettäisiin, että nimitettävällä on vähintään kolmen vuoden kokemus tuomarin, esittelijän, syyttäjän tai oikeusavustajan tehtävästä
taikka muusta vastaavia valmiuksia tuomarin tehtävään antavasta lakimiestehtävästä.
Tällä vaatimuksella voidaan osaltaan varmistautua siitä, että virkaan nimitettävällä on
riittävä perehtyneisyys sekä myös kyky ja taito toimia tuomarin tehtävissä. Nimitettävän
olisi lisäksi suoritettava hyväksyttävästi koe, jossa arvioidaan tuomarin tehtävässä toimimista koskevien keskeisten säännösten ja periaatteiden tuntemusta. Tämän lisäksi hakijoiden soveltuvuutta voitaisiin arvioida lausuntojen perusteella tai haastatteluna. Tehtävään valittaisiin ansioituneisuuden perusteella.
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Tasokokeen järjestämisestä vastaisi tuomarinkoulutuslautakunta, jonka tehtävänä olisi
suunnitella avustavien tuomareiden koulutusohjelma. Ehdotuksen mukaan lautakunnalle
voisi kuulua myös yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten tuomareiden täydennyskoulutuksesta huolehtiville ohjausryhmille nykyisin kuuluvia tehtäviä.
Järjestelmällä korvattaisiin nykyinen hovioikeuslain 9 §:ään perustuva esittelijöiden
käyttö ratkaisukokoonpanossa. Ehdotus olisi hovioikeuslain mukaista järjestelmää paremmin sopusoinnussa tuomarin riippumattomuutta koskevan vaatimuksen kanssa sen
vuoksi, että avustavan tuomarin virkaan nimitetään kolmen vuoden ajaksi. Sama koskee
vertailua myös nykyiseen vakuutusoikeuden esittelijäjärjestelmään, jossa esittelijä käyttää tuomiovaltaa laissa ja asetuksessa säädetyissä asioissa heti virkasuhteensa alettua.
Ehdotus mahdollistaa toisaalta sen, että koulutusvirkoja voidaan ottaa käyttöön myös
muissa monijäsenisissä tuomioistuimissa, joissa esittelijöillä ei ole ollut vastaavaa mahdollisuutta saada tuomarikokemusta.
Avustavat tuomarit nimitettäisiin tuomareiden nimittämisestä säädettyä menettelyä noudattaen. Kun virkaan nimitetään vuotta pidemmäksi ajaksi, nimitystoimivalta olisi jo
nykyisten säännösten perusteella korkeimmalla oikeudella tai korkeimmalla hallintooikeudella.
Asiaa valmisteltaessa on päädytty siihen, että laissa ei ole syytä rajoittaa avustavan
tuomarin toimivaltaa ratkaistavien asioiden laajuuden tai laadun perusteella niin kuin
hovioikeuslain 9 §:ssä on säädetty esittelijöiden osalta tai tuomioistuinharjoittelua käräjäoikeudessa koskevissa säännöksissä käräjänotaarien osalta. Avustaviksi tuomareiksi
nimitetyillä on jo ainakin muutaman vuoden työkokemus lähinnä oikeuslaitoksen tehtävistä ja heidän on arvioitu olevan kelpoisia toimimaan tuomarina monijäsenisessä tuomioistuimessa. Avustava tuomari voisi ratkaista asioita myös itsenäisesti silloin, kun ne
lain mukaan voidaan ratkaista yhden tuomarin kokoonpanossa. Tuomioistuimen työjärjestyksessä on mahdollista lisäksi antaa määräyksiä, joiden mukaan asioiden jakamisessa voidaan ottaa huomioon asian tai asiaryhmän vaikeusaste ja avustavan tuomarin perehtyneisyys.
Ratkaisukokoonpanossa ei voisi olla koskaan yhtä useampaa avustavaa tuomaria kerrallaan. Avustava tuomari ei voisi myöskään osallistua tuomarin virkarikosta koskevan
asian käsittelyyn. Tuomarin aseman vuoksi on näet perustelua, että tällaisen asian ratkaisevat vakinaiset tuomarit.
Koulutusohjelma päättyisi koulutuslautakunnan järjestämään loppukokeeseen, jossa arvioitaisiin tuomarin tehtävässä vaadittavaa taitoa ja osaamista. Kokeen hyväksytysti
suorittanut avustava tuomari saisi oikeuden käyttää tuomarikoulutetun nimikettä.
Loppukokeen hyväksytty suorittaminen ei olisi edellytyksenä tuomarin virkaan nimittämiselle. Kyseessä ei siten olisi tuomarintutkinto, joka olisi edellytyksenä tuomarin
virkaan nimittämiselle. Pätevyys tuomarin virkaan voitaisiin jatkossakin hankkia myös
toimimalla muussa tuomarin tehtävään valmiuksia antavassa lakimiestehtävässä. Avustavana tuomarina toimiminen ei siten takaisi tuomarin virkaa vaan avoimiin virkoihin
olisi hakeuduttava erikseen.
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Esittelijäjärjestelmä. Niin kuin aiemmin on todettu, Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnössä (KM 2003:3) otettiin kantaa esittelyyn perustuvaan päätöksentekojärjestelmään sekä siihen, tulisiko nykyisestä esittelijäjärjestelmästä luopua. Tämän
esityksen ulkopuolelle on jätetty sen oikeudenkäyntimenettelyyn kuuluvan kysymyksen
arviointi, ratkaistaanko asia monijäsenisessä tuomioistuimessa esittelystä tai ilman esittelyä. Tältä osin sääntely voi vaihdella tuomioistuimittain: markkinaoikeudessa asiat
ratkaistaan ilman esittelyä (laki markkinaoikeudesta 26 §), kun esimerkiksi hallintooikeudessa asiat ratkaistaan aina esittelystä (hallinto-oikeuslaki 18 §). Hovioikeudessa
taas pääkäsittelyssä käsiteltävät asiat ratkaistaan ilman esittelyä ja muut asiat kirjallisen
oikeudenkäyntiaineiston perusteella esittelystä.
Monijäsenisissä tuomioistuimissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana siirrytty entistä enemmän tuomaripainotteiseen työskentelyyn. Tuomareiden määrä suhteessa esittelijöihin on useissa tuomioistuimissa lisääntynyt ja asioita päätetään aikaisempaa
enemmän tuomarin toimiessa esittelijänä. Avustavan tuomarin virkojen perustaminen
lisää myös osaltaan tuomaripainotteista järjestelmää. Esittelijäjärjestelmällä on kuitenkin edelleen tärkeä sijansa monijäsenisten tuomioistuinten lainkäytössä. Siihen ei ehdoteta tässä yhteydessä mitään perustavanlaatuisia muutoksia.
Esittelijätyön käyttöä asioiden valmistelussa kuitenkin monipuolistettaisiin. Esittelijälle
voitaisiin, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, antaa esittelystä ratkaistavassa
asiassa valmistelutehtäviä ilman, että hän esittelisi asiaa esittelijän vastuulla. Kysymyksessä voisi olla esimerkiksi vain jonkin yksittäisen oikeudellisen kysymyksen selvittäminen. Vastaavasti esittelijän jonkin oikeudenalan erityisasiantuntemusta saatettaisiin
käyttää ilman esittelijänvastuuta sitä asiantuntemusta vaativassa asiaryhmässä. Ehdotus
antaa siis tuomioistuimelle mahdollisuuden ohjata esittelijän työvoiman käyttöä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Ylimpien tuomioistuinten esittelijät. Aiemmin nykytilan arvioinnissa mainituista syitä ei
pidetä enää tarpeellisena sitä, että korkeimman oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden esittelijöillä olisi samanlainen virassapysymisoikeus kuin perustuslaissa on
säädetty tuomareille. Tämän vuoksi näiden esittelijöiden tavallisella laissa säädetystä
erityisasemasta ehdotetaan luovuttavaksi. Muutos koskisi kuitenkin vain lain voimaan
tulon jälkeen nimitettäviä esittelijöitä.
Virassapysymisoikeuden poistamisesta huolimatta on perusteltua, että korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden kelpoisuusvaatimuksiin, nimittämisperusteisiin ja määräajaksi nimittämisessä sovellettaisiin, mitä tuomarista säädetään.
Esittelijöinä edellä todettu koskee myös ylimpien tuomioistuinten kansliapäälliköitä. Jo
yksinomaan heidän hallinnollinen tehtävänsä huomioon ottaen ei ole tarkoituksenmukaista, että heillä olisi tuomaria vastaava virassapysymisoikeus. Edellä todetulla tavalla
kansliapäällikköä ei kuitenkaan enää rinnastettaisi lakimiesesittelijään, joten näitä koskevia kelpoisuusvaatimuksia tai nimittämismenettelyä ei noudatettaisi.
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Uutena ehdotetaan lisäksi, että myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen voitaisiin perustaa
määräaikaisia esittelijäneuvoksen virkoja, kuten nykyisin on korkeimmassa oikeudessa.
Tällaisten virkojen perustamisella olisi merkitystä korkeimman hallinto-oikeuden tehokkaan toiminnan kannalta. Siitä olisi myös koulutuksellisia hyötyjä. Lisäksi järjestelyllä voitaisiin vähentää tarvetta käyttää määräaikaisia tuomareita, kun tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella olevat voisivat saada kokemusta tuomarin tehtävistä myös esittelijänä toimimisella. Sen voidaan olettaa myös lisäävän korkeimman hallinto-oikeuden
houkuttelevuutta hallinnossa työskentelevien lakimiesten keskuudessa, koska heillä olisi
määräajan päättymisen jälkeen mahdollisuus palata takaisin virkaansa.

3.2.4

Tuomarin nimittämistä koskevan sääntelyn tarkistaminen

Esityksessä ehdotetaan, että nimittämislain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen säännökset otettaisiin tuomioistuinlakiin. Säännökset vastaisivat asiallisesti pääosin voimassa olevaa. Tuomioistuinlakiin otettaisiin myös eräissä erityislaissa olevat
säännökset eräiden tuomareiden erityisistä kelpoisuusvaatimuksista.
Erottelusta haku- ja ilmoittautumisvirkoihin luovuttaisiin. Erottelulla ei ole itsenäistä
merkitystä, koska myös ylimpien tuomioistuinten ilmoittautumisvirat julistetaan haettavaksi samaa menettelyä noudattaen kuin muutkin vakinaiset tuomarin virat. Esityksen
mukaan kaikki tuomarin virat julistettaisiinkin haettavaksi tuomioistuinlaissa säädettyä
menettelyä noudattaen. Ylimpien tuomioistuinten tuomareiden nimittämismenettelyyn
ei puututtaisi muilta osin. Näin ollen esityksen ylimpien tuomioistuinten tuomarinvirkoihin tekisi voimassa olevaa sääntelyä vastaavasti edelleen korkein oikeus tai korkein
hallinto-oikeus itse.
Tuomioistuinlakiin otettaisiin lisäksi nyt asetuksentasoisena oleva säännös viran uudelleen haettavaksi julistamisesta ja hakuajan jatkamisesta. Tältäkin osin tuomarin virkaan
nimittämistä koskevat säännökset tulisi olla laintasoisia, mikä vaatimus voidaan johtaa
jo perustuslain 102 §:stä. Uutena säännöksenä olisi mahdollisuus viranhaun peruuttamiseen perustellusta syystä.
Tuomareita nimitetään varsin paljon määräaikaiseen virkasuhteeseen. Määräaikaisuus
voi johtua useista syistä, esimerkiksi vakinaisen tuomarin nimittämismenettelyn vaatimasta ajasta tai vakinaisten tuomareille myönnetyistä virkavapauksista. Tulosneuvotteluissa voidaan lisäksi sopia siitä, että tuomioistuimet saavat käyttöönsä määräajaksi vakinaisten tuomareiden lisäksi määräaikaisia tuomarin virkoja, jotka ovat tarpeen yleensä
työmäärän lisääntymisen vuoksi.
Näihin tuomarin määräaikaisiin virkasuhteisiin voi liittyä tuomarin asemaan liittyviä
perustuslaillisia ongelmia, etenkin kun määräaikaisuus on lyhytaikainen. Esitetty ehdotus avustavan tuomarin määräaikaisista viroista tullee merkittävästi vähentämään tarvetta käyttää muita määräaikaisia tuomareita monijäsenisissä tuomioistuimissa. Joka tapauksessa määräaikaisten tuomareiden tarvetta ei voida ainakaan lyhyellä aikavälillä poistaa. Siksi määräaikaisia tuomareita koskeva sääntely on syytä edelleen säilyttää.
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Lailla on kuitenkin tarkoitus estää se, että määräaikaiseksi tuomariksi voitaisiin nimittää
jonkin ennalta tiedossa olevan asian ratkaisemista varten. Tämä ei ole sopusoinnussa
sen vaatimuksen kanssa, että asiaa ei lähtökohtaisesti voida jakaa jollekin määrätylle
tuomarille. Pakottavista käytännön syistä joskus tästäkin periaatteesta on syytä poiketa,
esimerkiksi kun laaja oikeudenkäynti jouduttaisiin muuten viime hetkellä peruuttamaan
tuomarin äkillisen sairastumisen vuoksi.

3.2.5

Tuomarin virkamiesoikeudellista asemaa koskevan
sääntelyn tarkistaminen

Esityksessä ehdotetaan, että valtion virkamieslain 12 lukuun sijoitetut tuomaria koskevat erityissäännökset tuomarille annettavasta erosta, tuomarin virantoimituksesta pidättämisestä, kirjallisesta varoituksesta ja tuomarin siirtämisestä sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin. Yleislakina virkamieslakia sovellettaisiin jatkossakin tuomareihin siinä erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Talousarviossa eriteltävät virat. Edellä nykytilan arvioinnissa tarkemmin esitetyillä perusteilla ehdotetaan, että tuomarin virat eivät enää olisi valtion virkamieslain 4 §:ssä
tarkoitettuja talousarviossa eriteltäviä virkoja. Tämä käytännössä helpottaisi tuomioistuinlaitoksen voimavarojen jakamista ja tuomarin virkojen tarkoituksenmukaista järjestämistä.
Virantoimituksesta pidättäminen. Aiemmin esitetyillä perusteilla ehdotetaan, että tuomarin virantoimituksesta pidättämisestä päättäisi ensi asteena se tuomioistuin, jossa
tuomari työskentelee. Nyt asiasta päättää se tuomioistuin, joka on toimivaltainen tuomaria koskevassa virkasyyteasiassa. Kysymys olisi ensi asteessa siten hallinnollisesta ratkaisusta, johon voitaisiin hakea muutosta ylemmältä tuomioistuimelta. Kansalaisten oikeusturvankin kannalta on tärkeää, että päätös virantoimituksesta pidättämisestä voidaan tarvittaessa tehdä hyvin nopeasti, jos tuomarin epäillään menettäneen työkykynsä
tai jos tuomariin kohdistuva rikostutkinta voi vaikuttaa hänen edellytyksiinsä toimia
tuomarina. Tuomarin aseman ja oikeuksien kannalta on pidettävä riittävänä, että hän voi
saattaa hallinnollisessa järjestyksessä tehdyn ensi asteen ratkaisun käsiteltäväksi tuomioistuimessa lainkäyttöjärjestyksessä.
Tuomarin asema tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä. Voimassa olevan sääntelyn selkiyttämiseksi ehdotetaan, että tuomioistuinlakiin otetaan nykyistä täsmällisemmät
säännökset tuomarin asemasta tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä. Tuomioistuinlaissa säädettäisiin nimenomaisesti siitä, miten valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyä koskevia virkamieslain 5 a–5 c §:ää sovellettaisiin tuomariin.
Lähtökohta on, että muiden virkamiesten tavoin tuomari olisi tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä velvollinen siirtymään työskentelemään työssäkäyntialueellaan, jos
hänen virkansa sinne siirretään tai jos sieltä osoitetaan hänelle toinen tuomarinvirka.
Sen sijaan ensisijaisesta oikeudesta sijoittautua samalla paikkakunnalla olevaan virkaan
luovuttaisiin, koska se ei enää vastaa käytännön tarpeita. Jos tuomarin virka uudelleen-
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järjestelyssä muutettaisiin muuksi kuin tuomarin viraksi, tuomarilla olisi niin halutessaan oikeus tulla nimitetyksi tuomarin virkaan. Näin turvataan se, ettei tuomarin virassapysymisoikeus voi heiketä tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyn vuoksi. Tältä
osin ehdotus antaa laajemman suojan kuin perustuslaki, sillä perustuslain 103 §:n
1 momentin perusteella tuomari voidaan tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä
siirtää suostumuksettaan muuhunkin virkaan kuin tuomarin virkaan.
Voimassa olevan virkamieslain 47 §:n tuomareita koskevan erityissäännöksen vaatimus
siitä, että tuomari voidaan siirtää vain virkaan, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää
ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, säilytettäisiin.
Tuomioistuinlaissa säädettäisiin lähinnä voimassa olevaa sääntelyä sekä nykyistä käytäntöä vastaavasti tuomarin siirtämisessä noudatettavasta menettelystä. Oikeusministeriön velvollisuutena on huolehtia tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun henkilöstön sijoittumisesta uudelleenjärjestelyssä.
Tuomioistuinlaissa ehdotetaan säädettäväksi voimassa olevaa virkamieslain 47 §:ää vastaavasti tuomarille uudelleenjärjestelyssä annettavasta erosta. Tuomarille olisi annettava
ero, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyisi siirtymästä uudelleenjärjestelyn mukaiseen
virkansa sijoituspaikkaan eikä vastaanottaisi muuta hänelle edellä todettujen sijoittautumisvaihtoehtojen perusteella tarjottua virkaa. Perustuslain 103 §:n 1 momentin vaatimusten mukaisesti eron antamista koskevan asian käsittelisi lainkäyttöasiana korkein
hallinto-oikeus, eikä nimittävä viranomainen, kuten nykyisin. Näin ollen tässäkin tapauksessa tuomari voisi menettää virkansa vain tuomioistuimen päätöksellä.

3.2.6

Sidonnaisuus- ja sivutoimisääntelyn tarkistaminen

Sidonnaisuusilmoitukset. Esityksessä ehdotetaan, että tuomioistuinlaissa säädettäisiin
nykyisin nimittämislaissa ja valtion virkamieslaissa olevia säännöksiä täsmällisemmin
tuomareiden sidonnaisuusilmoituksista ja sivutoimista. Sidonnaisuusilmoituksia koskeva sääntely vastaisi pääosin voimassa olevaa, mutta sitä täsmennettäisiin nykyisestä.
Sidonnaisuusilmoituksen sisällöstä säädettäisiin edelleen virkamieslain 8 a §:ssä.
Ennen nimittämistä sidonnaisuusilmoitus annettaisiin jatkossakin oikeusministeriölle.
Oikeusministeriön tulisi kuitenkin toimittaa ilmoitus tiedoksi sille tuomioistuimelle, johon tuomari nimitetään. Tällä on tarkoitus parantaa tuomioistuimen mahdollisuuksia
seurata jäsentensä sidonnaisuuksia. Korkeimman oikeuden tai korkeimman hallintooikeuden nimittämistoimivaltaan kuuluvissa tilanteissa ilmoitus toimitettaisiin asianomaiselle ylemmälle tuomioistuimelle ja tämän lisäksi sille tuomioistuimelle, jonka virkaa nimitys koskee.
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Muutokset sidonnaisuuksissa ilmoitettaisiin oikeusministeriön sijaan sille tuomioistuimelle, jossa tuomari työskentelee. Päällikkötuomarit tekisivät ilmoituksen kuitenkin
ylemmälle tuomioistuimelle. Tätä muutosta on pidettävä perusteltuna, koska oikeusministeriön toimivaltaan ei kuulu ryhtyä toimenpiteisiin virkasuhteen aikana tehdyn sidonnaisuusilmoituksen perusteella. Sen sijaan tuomioistuimen päällikkötuomarilla on mahdollisuus valvoa henkilöstönsä sidonnaisuuksia. Ilmoitus olisi lisäksi annettava asianomaisen tuomioistuimen tai oikeusministeriön sitä pyytäessä.
Ilmoituksen vastaanottavan tuomioistuimen velvollisuutena olisi toimittaa sidonnaisuustiedot Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään rekisteriin, johon tiedot rekisteröitäisiin
(ks. jäljempänä).
Sidonnaisuusilmoituksen antamista edellytettäisiin myös tuomioistuimen asiantuntijajäseniltä. Tästä otettaisiin säännökset asiantuntijajäseniä koskeviin pykäliin. Myös heitä
koskevat tiedot tulisi merkitä rekisteriin.
Sivutoimet. Tuomarin ja tuomioistuimen esittelijöiden sivutoimia koskevaan sääntelyyn
ehdotetaan eräitä tarkistuksia. Tuomioistuinlaissa säädettäisiin vallitsevaa käytäntöä
vastaavasti, että tuomari ei saisi toimia välimiesriidan toisen asianosaisen yksin nimeämänä välimiehenä. Tuomarin tulisi siten olla riippumaton suhteessa välimiesmenettelyn asianosaisiin.
Sivutoimen harjoittamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä esitetyt tiedot välimiesoikeusriidan asianosaisista olisivat jatkossakin virkamieslain 18 §:n 5 momentin
perusteella salassa pidettäviä. Hakijan olisi kuitenkin ilmoitettava tuomioistuimen päällikkötuomarille tiedot riidan asianosaisista. Tämän lisäksi tiedot välimiesoikeusriidan
asianosaisten avustajista olisivat julkisia. Tästä otettaisiin täsmentävä säännös virkamieslain 18 §:n 5 momenttiin.
Sivutoimista saatavien palkkioiden julkisuuden lisäämiseksi lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan sivutoimesta saadut tulot olisi ilmoitettava tuomioistuimelle vuosittain. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitsisi tehdä, jos sivutoimista saatujen
palkkioiden yhteismäärä edellisenä vuonna on ollut enintään 10 000 euroa. Myös nämä
tiedot olisivat julkisia.
Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri. Tuomioistuinten jäsenten sidonnaisuuksista ja sivutoimista sekä sivutoimista saaduista ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista tuloista
pidettäisiin julkista rekisteriä Oikeusrekisterikeskuksessa. Rekisteriin merkittäisiin
myös esittelijöille myönnetyt sivutoimiluvat. Rekisteriin voitaisiin merkitä myös virkamieslain perusteella salassa pidettävät tiedot eli tiedot välimiesriidan asianosaisista sekä
tuomarin taloudellisesta asemasta. Rekisteröinti vähentäisi myös oikeusministeriön ja
tuomioistuinten hallinnollista työtä sekä helpottaisi yleisön tiedonsaantia, kun tiedot olisivat saatavissa keskitetysti yhdeltä viranomaiselta.
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3.2.7

Tuomioistuinten asiantuntijajäseniä koskevan sääntelyn
yhtenäistäminen

Tuomioistuinten asiantuntija- ja muiden ratkaisukokoonpanoon kuuluvien jäsenten
aseman selkiyttämiseksi ehdotetaan, että heidän nimittämistään ja kelpoisuusvaatimuksiaan koskeva sääntely otetaan tuomioistuinlakiin. Tämä on omiaan korostamaan heidän
asemaansa tuomioistuimen jäsenenä. Tuomioistuinlaki koskisi kaikkia niitä asiantuntija
tai muita vastaavia sivutoimisia jäseniä, jotka kuuluvat tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoon.
Tuomioistuinten ratkaisutoimintaan asiantuntijana tai tietyn tahon edustajana osallistuvista jäsenistä käytettäisiin nimitystä asiantuntijajäsen. Tällä tarkoitettaisiin hallintotuomioistuinten, markkinaoikeuden, työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden nykyisiä
asiantuntija- tai sivutoimisia jäseniä sekä yleisten tuomioistuinten sotilasjäseniä.
Ensinnäkin ehdotuksen mukaan asiantuntijajäsenten nimittämistä, kelpoisuusvaatimuksia ja sidonnaisuusilmoituksia koskevat sekä muut tarkemmat säännökset sijoitettaisiin
tuomioistuinlain 19 lukuun. Asiantuntijajäsenten osallistumisesta ratkaisukokoopanoon
ja tuomioistuimen päätösvaltaisuudesta säädettäisiin asianomaisissa oikeudenkäyntimenettelyä koskevissa laeissa. Lautamiehistä säädettäisiin oma lakinsa ja sotilasjäseniä
koskevat säännökset säilytettäisiin sotilasoikeudenkäyntilaissa.
Toiseksi asiantuntijajäseniä koskevaa sääntelyä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi niin,
että toimikausi olisi kaikissa tuomioistuimissa samanpituinen. Viiden vuoden toimikautta on pidettävä tuomarin riippumattomuus huomioon ottaen sopivana. Pitkä toimikausi
vähentäisi myös nimittämisestä aiheutuvaa hallinnollista työtä. Nimittämistoimivalta
säilyisi ennallaan eli asiantuntijajäsenet hallinto-oikeuksiin, markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen nimittäisi valtioneuvosto ja työtuomioistuimeen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tasavallan presidentti. Asiantuntijajäsenille voitaisiin lisäksi nimittää varajäseniä, mikäli se olisi tarpeellista.
Kolmanneksi sotilasjäseniä lukuun ottamatta asiantuntijajäsenten nimittämismenettelyä
ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi niin, että asianomaisen tuomioistuimen tehtävänä
olisi julistaa tehtävät haettavaksi ennen toimikauden päättymistä ja tehdä asiantuntijajäseniksi nimitettävistä perusteltu esitys. Esitys toimitettaisiin oikeusministeriölle asian
edelleen valtioneuvostolle tai tasavallan presidentille esittelemistä varten. Tuomioistuinten riippumattomuus huomioon ottaen olisi perusteltua, että asiantuntijajäsenten nimittämisasian valmistelu kuuluisi lain mukaan tuomioistuinten vastuulle. Tuomioistuinten
vastuun korostaminen on sopusoinnussa myös varsinaisten tuomareiden nimittämisessä
noudatettavan menettelyn kanssa.
Tehtävien haettavaksi julistaminen ei kuitenkaan koskisi niitä työtuomioistuimen työtai virkasuhteisiin perehtyneitä jäseniä, jotka edustavat työntekijä- tai työnantajapuolta.
Heidät nimitettäisiin jatkossakin työnantaja- tai työntekijäetuja edustavien tahojen ehdotuksista. Sama koskisi vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tai sotilasvamma-asioita tuntevia asiantuntijajäseniä. Työtuomioistuin ja vakuutusoikeus pyytäisivät edustavimpia keskusjärjestöjä ja muita laissa säädettyjä tahoja antamaan
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ehdotuksensa näiden jäsenten nimittämiseksi vastaavalla tavalla kuin oikeusministeriö
nykyisin.
Edellä jo todetulla tavalla asiantuntijajäsenten riippumattomuuden korostamiseksi ehdotetaan, että heiltä edellytettäisiin vastaavia sidonnaisuusilmoituksia kuin tuomarin virkaan nimitettävältä. Niin ikään heidän tulisi jatkossakin antaa tuomarin vakuutus ennen
tehtävään ryhtymistä.
Tuomioistuinlaissa säädettäisiin voimassa olevaa sääntelyä vastaavasti asiantuntijajäsenten virassapysymisoikeudesta sinä aikana joksi heidät on tehtäväänsä nimitetty.
Asiantuntijan asema tulisi entistä enemmän vastaamaan sitä, mitä tuomareista on säädetty. Asiantuntijallekin voitaisiin antaa kirjallinen varoitus, asiantuntija voitaisiin pidättää tehtävästään ja hänelle voitaisiin antaa ero työkyvyn menettämisen perusteella.
Tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssäkin heidän osaltaan noudatettaisiin soveltuvin osin tuomareita koskevia periaatteita.

3.2.8

Asioiden jakaminen ja siirtäminen

Aiemmin mainituista syistä tuomioistuinlakiin ehdotetaan otettavaksi säännös asioiden
jakamisesta. Säännös olisi soveltamisalaltaan yleinen, kun se koskisi kaikkia tuomioistuimia. Säännöksen mukaan kunkin tuomioistuimen olisi vahvistettava asioiden jakamisessa noudatettavat periaatteet työjärjestyksessään. Asioiden jakaminen on siten myös
yksin tuomioistuimen omaan päätösvaltaan kuuluva asia.
Asioiden jakamisen periaatteiden tulisi kansainvälisten suositusten mukaan olla objektiivisesti hyväksyttäviä. Olennaista on, että asianosainen tai kukaan muukaan ulkopuolinen ei voi vaikuttaa siihen, kenelle tuomareille asia jaetaan. Yleisesti ottaen pidetään
suotavana, että tuomioistuimen päällikkötuomarikaan ei hyväksyttäviä poikkeustapauksia lukuun ottamatta voi puuttua asioiden jakamiseen. Asioiden jakamisella ei saa
myöskään pyrkiä vaikuttamaan asiassa tehtävän ratkaisun sisältöön. Jokaisella on siten
oikeus saada asiansa riippumattoman, ennalta määrätyin perusteiden mukaisesti valikoituneen tuomarin käsiteltäväksi. Asioiden jakamisessa on yleisenä lähtökohtana myös
oikeudenmukaisen työnjaon turvaaminen tuomareiden kesken. Huomioon voidaan ottaa
myös asian vaatima erityisasiantuntemus sekä se, että lainkäyttötyö on tehokkaasti järjestetty.
Joskus saattaa osoittautua tarpeelliseksi ottaa asia pois tuomarilta, jakaa se uudelleen tai
siirtää toiselle tuomarille, esimerkiksi kun tuomarilla asiat kasaantuvat ja viipyvät. Pois
ottaminen merkitsee poikkeusta tuomarin oikeudesta ratkaista hänelle jaettu asia. Asian
pois ottamista tuomarin sitä vastustaessa ehdotetaan otettavaksi lakiin nimenomaiset
säännökset. Menettely olisi mahdollinen, jos siihen on tuomarin sairaudesta, työmäärästä tai muusta vastaavasta seikasta johtuva painava syy.
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Koska asioiden jakamisessa ja niiden siirtämisessä on pohjimmiltaan kysymys tuomioistuimen hallinnollisesta johtamisesta, niitä koskevat säännökset ehdotetaan sijoitettavaksi tuomioistuinten työskentelyn järjestämisestä, johtamista ja hallintoa koskevaan
lukuun.

3.2.9

Tuomioistuinten resurssienkäytön tehostamista koskevat
ehdotukset

Tuomariresurssien tehokkuutta pyritään lisäämään siten, että tuomarit voisivat nykyistä
joustavammin toimia toisessa tuomioistuimessa kulloisenkin resurssitarpeen sitä edellyttäessä. Ehdotuksen mukaan tuomari voisi toimia tilapäisesti toisessa tuomioistuimessa, jos se olisi perusteltua asioiden laadun, laajuuden tai lukumäärän takia taikka asiassa
vaadittavan erityisasiantuntemuksen, tuomarin ammattitaidon kehittämisen tai muun
syyn vuoksi.
Toisen tuomioistuimen tuomaria voitaisiin siten käyttää resurssiapuna esimerkiksi tilanteissa, joissa tuomioistuimeen tulee yllättäen poikkeuksellisen laajoja tai lukumääräisesti paljon asioita. Järjestelmällä voitaisiin siten hyödyntää vähemmän kuormitetun tuomioistuimen tuomaria toisen tuomioistuimen ruuhkan purussa ilman erillisiä määräaikaisia nimityksiä. Toimiminen toisessa tuomioistuimessa perustuisi tuomarin vapaaehtoisuuteen.
Järjestelmää voitaisiin käyttää myös tilanteissa, joissa tietty asia tai asiat edellyttävät
erityisasiantuntemusta, jota asianomaisessa tuomioistuimessa ei ole saatavilla.
Ehdotuksen mukaan tilapäisen määräyksen toimia toisessa tuomioistuimessa antaisi
ylempi oikeus eli esimerkiksi käräjätuomariksi se hovioikeus, jonka tuomiopiirissä tilapäisen tuomarin vastanottava käräjäoikeus sijaitsee. Tällöin käräjäoikeus esittäisi hovioikeudelle pyynnön tuomarin määräämisestä. Hovioikeus tiedustelisi tuomioistuimista
sopivaa ja tehtävään halukasta tuomaria. Näin meneteltäessä vastaanottava tuomioistuin
ei pääsisi valitsemaan tuomaria tiettyyn tehtävään. Koska vaihto olisi toteutettava yhteistyössä luovuttavan tuomioistuimen kanssa, myös sen resurssitarpeet tulisivat huomioon otetuiksi.
Tuomari olisi vaihdon ajan virkasuhteessa luovuttavaan tuomioistuimeen. Hänelle ei
siis erikseen myönnettäisi virkavapautta vaan ylemmän oikeuden määräys toimia toisessa tuomioistuimessa olisi riittävä. Tässä tehtävässä tuomari käyttäisi vastaanottavan
tuomioistuimen virkanimikettä.
Samassa luvussa tarkistettaisiin esteettömän tuomarin määräämistä koskevaa sääntelyä.
Ylimpien tuomioistuinten jäsenet voisivat toimia toisessa samantasoisessa tuomioistuimessa. Joissakin tilanteissa voi olla perusteltua myös, että korkeimman oikeuden tai
korkeimman hallinto-oikeuden esteellisen tuomarin tilalle voidaan määrätä tuomari toisesta ylimmästä tuomioistuimesta.
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3.2.10

Tuomarin vakuutuksen uudistaminen

Esityksessä ehdotetaan, että tuomarin valan sijasta annetaan aina tuomarin vakuutus.
Tuomarin tehtävä on maallinen tehtävä. Siksi on perusteltua, että kaikki uskontokuntaan
kuulumisesta riippumatta antavat samansisältöisen vakuutuksen kunnian ja omantunnon
kautta. Tämä on sopusoinnussa myös uskonnonvapauden periaatteen kanssa. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään todennut, ettei ole hyväksyttävää,
että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa antaessaan
(Dimitrias ym. v. Kreikka 3.6.2010). Ratkaisu on annettu todistajan valaa koskien, mutta siinä todetut perusteet ovat sovellettavissa myös riippumattomaan tuomariin ja muihin ratkaisutoimintaan osallistuviin. Myös todistajan valasta on vastaavista syistä ehdotettu luovuttavaksi (Mietintöjä ja lausuntoja 69/2012).
Nykyisin lailla ei ole säädetty tuomarin vakuutuksen kaavasta. Oikeudenkäymiskaaressa
on ainoastaan säännös, jonka mukaan vakuutus annetaan noudattaen soveltuvin osin vakuutuksen kaavaa noudattaen. Tässä esityksessä ehdotetaan, että tuomarin vakuutuksen
kaavasta säädettäisiin tuomioistuinlaissa. Se annettaisiin kunnian ja omantunnon kautta,
kuten uudistettu todistajan vakuutus.

3.2.11

Erityistä kielitaitoa edellyttävät tuomarin virat

Esityksessä ehdotetaan, että myös muihin kaksikielisiin tuomioistuimiin kuin käräjäoikeuteen voitaisiin perustaa tuomarin virkoja, joihin edellytetään tuomioistuimen tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomaista taitoa ja enemmistön kielen tyydyttävää taitoa. Säännös ei kuitenkaan koskisi ylimpiä tuomioistuimia. Valtioneuvoston
asetuksella säädettäisiin, kuinka monta tällaista virkaa tuomioistuimessa olisi. Ennen
viran perustamista oikeusministeriön olisi kuitenkin kuultava korkeinta oikeutta tai korkeinta hallinto-oikeutta viran perustamisen tarpeellisuudesta.
Sen sijaan käräjäoikeuslaissa nykyisin olevat säännökset kieliosastojen perustamisesta
oikeusministeriön päätöksellä kumottaisiin. Säännösten käytännön merkitys on vähäinen, koska tuomioistuimet voivat työjärjestyksessään päättää tällaisen osaston perustamisesta ilman sanottua erityissäännöstä. Tällaisen osaston työkieli määräytyisi kielilain
perustella eli voisi tarpeen mukaan olla myös tuomioistuimen tuomiopiirin väestön vähemmistön kieli.
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3.2.12

Kokoonpanosäännösten tarkistaminen

Tuomioistuinten käytännön toiminnan helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan eräitä
täsmennyksiä tuomioistuinten päätösvaltaista kokoonpanoa koskevaan sääntelyyn.
Säännökset ehdotetaan sijoitettavaksi oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin.
Lainkäyttöasian ratkaisukokoonpanon puheenjohtajana voisi toimia myös muu kuin virkaiältään vanhin lainoppinut tuomari sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.
Virkaiästä voitaisiin poiketa esimerkiksi niin, että asian valmistellut tuomari toimii puheenjohtajana. Syynä voi olla myös se, että puheenjohtajatehtäviä ja – kokemusta halutaan jakaa useammille tuomareille.
Asian ratkaisusta äänestettäessä ratkaisukokoonpanon puheenjohtajana pääkäsittelyssä,
suullisessa käsittelyssä tai katselmuksessa toiminut tuomari myös lausuisi käsityksensä
viimeisenä. Tästä otettaisiin tarkentava säännös oikeudenkäymiskaaren 23 lukuun, jota
viittaussäännösten perustella sovelletaan myös hallinto- ja erityistuomioistuimissa.
Nykyistä joustavampiin kokoonpanosäännöksiin voi olla muutenkin tarvetta. Tuomioistuimella tulisi olla mahdollisuus ennakollisesti vahventaa monijäsenistä ratkaisukokoonpanoa lisäjäsenellä. Niin ikään ehdotetaan säännöksiä, joiden perusteella tuomioistuin säilyttäisi päätösvaltaisuutensa, vaikka yhdelle monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä tulisi este kesken asian käsittelyn. Vakuutusoikeuteen tai työtuomioistuimeen nämä säännökset eivät intressiedustuksesta johtuen pääsääntöisesti sovellu eikä niitä siten
ole näitä tuomioistuimia koskeviin lakeihin ehdotettu.
Kokoonpanon vahventamista ja päätösvaltaisuuden säilymistä koskevat säännökset ulotettaisiin koskemaan myös maaoikeutta siltä osin kuin vastaavia säännöksiä ei kiinteistönmuodostamislaissa vielä ole. Niin ikään sotilasoikeudenkäyntilain kokoonpanosäännöksiin otettaisiin tarpeelliset viittaussäännökset oikeudenkäymiskaaren kyseisten säännösten soveltumisesta myös sotilaskokoonpanoon.
Tuomari olisi virkasuhteensa päätyttyäkin kelpoinen osallistumaan sellaisen asian käsittelyyn, jonka käsittelyyn ja ratkaisemiseen hän on virkasuhteensa aikana osallistunut.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ratkaisun tekemiseen vaadittava työ on voitava saattaa
päätökseen tuomarin virkasuhteen päättymisestä huolimatta ilman että asia on otettava
toisessa kokoonpanossa uudelleen käsiteltäväksi. Koska eri tuomioistuimissa tuomarit
ottavat kantaa asiaan eri vaiheessa, sääntely ei olisi aivan yhtenäistä.
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4

Esityksen vaikutukset

4.1

Taloudelliset vaikutukset

4.1.1

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Tuomioistuinten johtamisjärjestelmän uudistamisella pyritään lisäämään tuomioisotuinten toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Päällikkötuomareiden virkojen muuttaminen määräaikaisiksi ehdotetulla tavalla aiheuttaa kuitenkin jonkin verran lisäkustannuksia.
Päällikkötuomarit. Päällikkötuomarilla olisi virkakauden päätyttyä oikeus saada päällikkötuomarin palkkaa kahden vuoden ajan. Ehdotuksen mukaan sama oikeus olisi nykyisin vakinaisessa päällikkötuomarin virassa olevilla, joille säädettäisiin mahdollisuus
siirtyä hoitamana yksinomaan lainkäyttötehtäviä. Päällikkötuomarin palkan maksamisen
jatkuminen ehdotetulla tavalla aiheuttaisi jonkin verran lisäkuluja vuosittain.
Maassamme on 43 päällikkötuomaria. Vuosittain päällikkötuomarin virasta tuomarin
virkaan siirtyvien määrä ei siten tule olemaan suuri, arviolta enintään pari tapausta vuosittain. Työnantajatuomarin ja muun tuomarin palkan erotus on kaikkine kokemuslisineen ja sivukuluineen palkkaluokasta riippuen noin 30–60 000 euroa vuodessa. Näiden
lisäkulujen ennakointi olisi vaikeaa. Järjestelmän etuna on kuitenkin se, että se kannustaisi johtamistehtävissä jo pitkään työskennelleitä siirtymään lainkäyttötehtäviin, joissa
työuraa voisi vielä jatkaa. Ilman palkkakannustinta kynnys siirtymiseen olisi todennäköisesti liian suuri.
Välijohto. Hovioikeudenlaamannin ja vakuutusoikeuden laamannin viroista luopumisesta aiheutuu säästöjä. Tällä hetkellä hovioikeuksissa on yhteensä 16 ja vakuutusoikeudessa kolme laamannin virkaa. Säästön määrä riippuu siitä, muutetaanko laamanninvirat
toisiksi viroiksi vai lakkautetaanko ne. Laamannin viran ja muun hovi- tai vakuutusoikeuden tuomarin viran välinen erotus sivukuluineen on virasta riippuen noin 10–20 000
euroa vuodessa. Laamanninvirkojen muuttamisesta toisiksi tuomarin viroiksi aiheutuvat
säästöt olisivat siten noin 190–380 000 euroa vuosittain. Mikäli virkoja lakkautetaan,
säästöt ovat suuremmat. Siirtymäkausi tulee kuitenkin olemaan pitkä, koska virkoja
voidaan lakkauttaa tai muuttaa toisiksi viroiksi sitä mukaa kuin niitä vapautuu. Tämän
lisäksi arviolta hieman yli puolet säästöjen vähimmäismäärästä on käytettävä hovioikeuden ja vakuutusoikeuden määräaikaisissa välijohdon tehtävissä toimiville maksettaviin johtamislisiin (5 tai 10 % peruspalkasta kokemuslisineen).
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Kansliapäälliköt. Kansliapäällikön virkojen perustamisesta hallinto-oikeuksiin ei arvioida aiheutuvan merkittäviä kustannuksia. Kaikissa hallinto-oikeuksissa toimii jo nykyisin hallintopäällikkö. Jos nykyistä useampiin käräjäoikeuksiin tullaan perustamaan
kansliapäällikön tai muita vastaavia virkoja, siitä tulee aiheutumaan jonkin verran lisäkustannuksia. Myös nämä tulisi rahoittaa muita virkoja lakkauttamalla. Sillä, että tuomioistuimen päällikkötuomarin apuna hallinnosta huolehtii ammattimainen johtaja, on
katsottava olevan merkittäviä etuja tuomioistuimen toiminnan ja tuottavuuden kannalta.
Erityisen tärkeää tämä on siitä syystä, että tuomioistuinyksikköjen koko on kasvanut ja
niiden hallinnolliset tehtävät lisääntyneet merkittävästi viime aikoina. Kanslia- tai muiden päälliköiden virkojen perustaminen on kuitenkin sovitettava yhteen oikeudenhoidon
uudistamisohjelmassa edellytetyn hallinnon keventämistä koskevan tavoitteen kanssa.

4.1.2

Avustavat tuomarit

Hovi- ja hallinto-oikeuksiin sekä erityistuomioistuimiin perustettavat avustavan tuomarin virat ja tuomarinkoulutuslautakunnan perustaminen voidaan pääosin toteuttaa ilman
lisärahoitusta. Tämän mahdollistaisi se, että esittelijöille nykyisin ratkaisukokoonpanon
jäsenenä toimimisesta maksettavista palkkioista säästyvät varat voitaisiin käyttää järjestelmästä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Niin ikään avustavien tuomareiden virkojen
perustamisen edellyttämät varat voitaisiin kattaa vähentämällä muita tuomioistuinlaitoksen virkoja.
Esittelijöille maksettujen palkkioiden määrä on ollut viime vuosina laskussa. Viime
vuonna palkkioita maksettiin yhteensä hieman alle 140 000 euroa, kun se esimerkiksi
vuonna 2011 oli vielä lähes 250 000 euroa. Palkkioista säästyvillä varoilla voidaan kattaa koulutuslautakunnan vuosimenoja. Koulutuslautakunnassa arvioidaan olevan tarvetta enintään yhdelle osa-aikaiselle tai sivutoimiselle sihteerille. Tämä huomioon ottaen
sen menojen arvioidaan olevan merkittävästi alemmat kuin tuomarinvalintalautakunnan
eli arviolta noin 150 000 euroa vuodessa.
Avustavien tuomareiden viroilla pyritään lisäämään tuomaripainotteisuutta, mikä parantaa tuomioistuinten tuottavuutta. Hovi- ja hallinto-oikeuksissa sekä erityistuomioistuimissa on tulosneuvotteluissa sovitun perusteella vuonna 2014 tuomareita yhteensä
425 henkilötyövuotta ja esittelijöitä 275 henkilötyövuotta. Tuomioistuinlaitosta kokonaisuutena tarkastellen tuomareiden osuus koko lainkäyttöhenkilökunnasta on noin 60
prosenttia. Erot eri tuomioistuinten välillä ovat kuitenkin hyvin suuret: alimmillaan
tuomareiden osuus lainkäyttöhenkilökunnasta on vain noin 52 prosenttia ja korkeimmillaan yli 75 prosenttia.
Avustavan tuomarin tehtävän palkka sivukuluineen olisi arviolta noin 65 000 euroa
vuodessa. Jotta avustavien tuomareiden virkojen perustamisella voitaisiin tosiasiassa
lisätä tuomaripainotteisuutta tavoitellulla tavalla, virkoja tulisi koko tuomioistuinlaitoksessa olla arviolta noin 50. Tämä vastaisi noin 20 prosenttia nykyisistä esittelijän
viroista. Jos toteutus olisi T 10 ja T 9 muuttaminen, aiheutuisi muutoksista noin 300 000
euron vuosittainen henkilöstökulujen lisäys sivukuluineen.
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Henkilöstörakenteen muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset voidaan kattaa vähentämällä esittelijän virkoja, joiden tarve esimerkiksi hovioikeuksissa on jo vähentynyt jatkokäsittelylupajärjestelmän myötä, ja tulee entisestään vähentymään sanotun järjestelmän laajentuessa. Niin ikään esittelijöiden tehtäviin ehdotettavat muutokset tulisivat vähentämään esittelijän virkojen tarvetta. Avustavien tuomareiden virkojen perustaminen
tulee vähentämään myös määräaikaisten tuomareiden tarvetta, mistä säästyvillä varoilla
pystytään niin ikään kattamaan avustavan tuomarin virkojen perustamisesta aiheutuvia
kustannuksia. Edellä mainitun 300 000 euron kustannuksen kattamiseen riittäisi viiden
esittelijän tai neljän määräaikaisen tuomarin vähentäminen koko tuomioistuinlaitoksesta.
Myös edellä mainittuja hovioikeuden- ja vakuutusoikeuden laamannin viroista luopumisesta aiheutuvia säästöjä voidaan pitkällä aikavälillä hyödyntää avustavan tuomarin virkojen perustamiseen.
Vakuutusoikeudessa on vuonna 2014 yhteensä 25 esittelijän ja 33 tuomarin virkaa. Vakuutusoikeuden esittelijät toimivat nykyisin ratkaisukokoonpanon jäsenenä noin 40 prosentissa ratkaistavista asioista eli noin 2 400 asiassa vuosittain. Tämä tarkoittaa lähes
100 asiaa esittelijää kohden. Ehdotuksen mukaan esittelijä ei enää jatkossa voisi toimia
ratkaisukokoonpanon jäsenenä, koska se ei takaa tuomarin riippumattomuutta perustuslain edellyttämällä tavalla. Vakuutusoikeuden toimintakyvyn turvaamiseksi siellä tulisi
olla suhteessa enemmän avustavia tuomareita kuin muissa tuomioistuimissa. Vakuutusoikeuteen vakuutusoikeuslain uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetut
kevennetyt kokoonpanot tulevat kuitenkin vähentämään tuomaritarvetta ja tehostamaan
vakuutusoikeuden toimintaa. Tästä huolimatta vakuutusoikeuden virkarakenteen muuttaminen saattaa edellyttää lisärahoitusta.

4.1.3

Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri

Esityksessä ehdotetun Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämän sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterin perustamiskustannukset ovat arviolta noin 25 000 euroa. Sen ylläpitokustannukset eivät olisi merkittäviä. Tuomioistuimet voisivat itse teknisen käyttöyhteyden kautta tallentaa ja etsiä tietoja rekisteristä. Tästä ei arvioida aiheutuvan merkittävästi lisätyötä.
Lain siirtymäsäännösten edellyttämällä tavalla tuomareiden (vuonna 2014 noin 700)
olisi vuoden kuluessa lain voimaantulosta ilmoitettava sidonnaisuutensa. Myös asiantuntijajäsenten (yhteensä noin 300) olisi annettava ilmoitukset. Näiden ilmoitusten kirjaaminen järjestelmään vaatisi tuomioistuimissa jonkin verran työtä. Jatkossa sidonnaisuusilmoituksia tulisi uusista tuomarinimityksistä, joita on vuosittain noin 200. Tämän
lisäksi asiantuntijajäsenien ilmoituksia tulisi viiden vuoden välein. Muutosilmoituksia
on toistaiseksi saapunut vain joitakin kymmeniä vuodessa, joten niiden rekisteröinnistä
ei aiheudu lisätyötä.
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Myös tuomareille ja esittelijöille myönnettävät sivutoimiluvat olisi rekisteröitävä. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka paljon näitä vuosittain on. Käytännössä suurella osalla
lainkäyttöhenkilöstöstä ei ole lainkaan sivutoimia, kun taas osalla voi olla useita. Jos
laskennalliseksi lähtökohdaksi otetaan se, että jokaisella tuomarilla ja esittelijällä olisi
esimerkiksi yksi sivutoimi vuodessa, ilmoitusten määrä olisi vain noin 800 vuodessa.
Tämän lisäksi vuosittain olisi ilmoitettava sivutoimesta maksetun palkkion määrä. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan palkkion alaraja huomioon ottaen ilmoitukset
tehtäneen pääosin välimiestehtävistä saaduista palkkioista. Tuomareilla on vuosittain
ollut yhteensä noin 70 välimiestehtävää. Näin ollen sivutoimilupien tai välimiestehtävistä ilmoitettavien palkkioiden rekisteröimisestä aiheutuva työmäärä jää vähäiseksi.

4.2

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Edellä mainitulla tavalla sekä johtamisjärjestelmän uudistamisella että avustavien tuomarin virkojen käyttöönotolla pyritään tehostamaan tuomioistuinten toimintaa. Tuomaripainotteisuutta pyritään lisäämään ja siten myös uudistamaan tuomioistuinten toimintatapoja.
Määräaikaisuudesta johtuen välijohdon tehtäviin määrääminen ja avustavien tuomareiden nimittäminen aiheuttaisi jonkin verran lisää hallinnollista työtä. Toisaalta esittelijöiden vaihtuvuus tuomioistuimissa on jo nykyisinkin varsin vilkasta, mikä oletettavasti
vähentyisi ainakin siltä osin kuin esittelijän virkoja korvataan avustavan tuomarin viroilla.
Ehdotuksen mukaan asiantuntijajäsenten nimittämismenettely olisi nykyistä enemmän
tuomioistuinten itsensä vastuulla. Myös tästä aiheutuu lisää hallinnollista työtä. Toimikauden pidentäminen kuitenkin harventaisi nimittämiskertoja. Toisaalta pidempi toimikausi saattaa edellyttää useampia sijaisnimityksiä jäsenen jättäessä tehtävänsä kesken
toimikauden.
Jo edellä mainitulla tavalla sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterin käyttöönotto tulee parantamaan sivutoimilupia ja sidonnaisuusilmoituksia koskevien tietojen käytettävyyttä
ja siten esimerkiksi vähentämään niitä koskevista tietopyynnöistä aiheutuvaa työtä.
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4.3

Vaikutukset henkilöstöön

Kuten edellä on kuvattu, hovioikeuden ja vakuutusoikeuden laamannien viroista tullaan
pitkällä aikavälillä luopumaan. Tällaiseen virkaan ennen lain voimaantuloa nimitetyllä
olisi oikeus pysyä virassaan, mutta häntä ei välttämättä enää määrättäisi osaston johtajan määräaikaiseen tehtävään. Laamannille on kuitenkin järjestettävä muita johtamistehtäviä.
Edellä on jo käsitelty tuomioistuinten esittelijöiden asemaa ja heidän tehtäviä. Osaa esittelijöitä koskee myös virkanimikkeen muutos. Lain voimaan tullessa hovioikeuden
asessorien ja viskaalien nimike muuttuu hovioikeussihteeriksi. Niin ikään vakuutusoikeuden asessoreista tulisi muita esittelijöitä vastaavasti vakuutusoikeussihteereitä. Vastaavasti työtuomioistuimessa olisi tulevaisuudessa työtuomioistuinsihteereitä. Nimikemuutoksista huolimatta esittelijöiden palkkaluokat säilyisivät nykyisellään.
Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi myös käräjäviskaalin viroista, joita onkin jo vähennetty viime vuosina niin, että vuonna 2013 niitä oli enää yhdeksän. Käräjäviskaalin
virkaan nimitetyllä olisi oikeus pysyä virassaan lain voimaantulon jälkeenkin. Siirtymäsäännösten perusteella häneen sovellettaisiin voimassa olevia käräjäoikeuslain säännöksiä.
Ennen lain voimaantuloa nimitettyjen korkeimman oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden esittelijöiden virassapysymisoikeus säilyisi ennallaan. Edellä sanottu koskee
myös korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden nykyisten kansliapäällikköä.

4.4

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Edellä esityksen tavoitteita koskevassa kohdassa todetulla tavalla, tuomioistuimia ja
tuomareita koskevan lainsäädännön uudistamisella pyritään muun muassa vahvistamaan
tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuutta. Riippumattomuus taas on merkittävässä asemassa kansalaisten oikeusturvan toteuttamisen kannalta. Ammattimaisesti ja
tehokkaasti johdettu, henkilöstö- ja organisaatiorakenteiltaan toimiva, riippumaton ja
puolueeton tuomioistuinlaitos tuottaa laadukkaita ratkaisuja kohtuullisessa ajassa. Tuomioistuinten toiminnan kehittämiseen liittyvillä ehdotuksilla on siten merkitystä oikeudenmukaisten oikeudenkäynnin toteuttamisen kannalta.
Ehdotuksella monipuolistetaan mahdollisuutta edetä tuomarin uralla perustamalla avustavan tuomarin virkoja. Tällä voidaan arvioida olevan vaikutusta myös tuomioistuinlaitoksen houkuttelevuuteen työpaikkana. Ehdotuksella pyritään vaikuttamaan
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siten myös siihen, että tulevaisuudessakin tuomioistuinlaitoksen palvelukseen saadaan
motivoitunutta, osaamiseltaan monipuolista ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Erityisen
suuri merkitys tällä on ottaen huomioon se, että huomattava osa tuomarikunnasta tulee
eläköitymään seuraavan parin vuosikymmenen aikana.
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5

Asian valmistelu

Tämä hallituksen esitys perustuu oikeusministeriön tuomioistuimia ja tuomareita koskevia säädöksiä uudistamaan 22.11.2011 asettamassa työryhmässä (OM 13/31/2011),
joka on ottanut nimekseen Tuomioistuinlakityöryhmä.
Tuomioistuinlakityöryhmän tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon kirjoitettu ehdotus tuomioistuimia ja tuomareita koskevaksi laiksi, jolla tuomioistuimia ja niiden
henkilökuntaa koskeva keskeinen sääntely siirtyisi laintasoiseksi. Asetuksista luovuttaisiin ja niistä tuomioistuimen hallintoa ja työtä koskevat määräykset, joista ei ole tarpeen
säätää laissa, annettaisiin tuomioistuinten työjärjestyksissä.
Tarkoitus oli, että uusi laki korvaisi lukuisat eri tuomioistuimia ja tuomareita koskevat
säännökset mahdollisimman kattavasti ja ottaisi huomioon perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vaatimukset. Toimeksiannon mukaan lakiin voitaisiin sisällyttää myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) säännökset. Lisäksi tarkoituksena oli
arvioida, muodostuisiko sääntely nykyistä selkeämmäksi, jos tuomarin perustuslaillisesta erityisasemasta johtuvat nyt valtion virkamieslaissa (750/1994) olevat tuomareita
koskevat erityissäännökset otettaisiin uuteen lakiin. Työryhmä saattoi toimeksiantonsa
mukaan käsitellä myös muita tuomioistuinten sisäiseen organisointiin liittyviä kysymyksiä. Sen sijaan tavoitteena ei ollut arvioida uudelleen tuomareiden nimittämismenettelyä, oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä eikä niitä palkkaukseen liittyviä
kysymyksiä, jotka edellyttävät erillistä työmarkkinakäsittelyä.
Oikeusministeriö täydensi työryhmän toimeksiantoa päätöksellään 27.5.2013 siten, että
työryhmän tehtävänä oli selvittää myös tuomareiden ja muun lainkäyttöhenkilökunnan
sivutoimisääntelyn uudistustarpeet. Niin ikään tuomioistuinlakityöryhmän tuli työssään
arvioida tuomioistuinten esittelijöiden ja valmistelijoiden tehtäviä, roolia ja vastuuta oikeusministeriön 1.6.2012 asettaman neuvottelukunnan ehdottaman oikeudenhoidon uudistamisohjelman (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013) kohdassa 21 tarkoitetulla tavalla
myös tuomioistuinten toiminnan tehokkuuden kannalta.
Työryhmässä selvitettiin säädösvalmistelua varten erityisesti tuomareiden perustuslailliseen ja virkamiesoikeudelliseen asemaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä kuuli valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita nykysääntelyn mahdollisista ongelmakohdista, jotka liittyvät esittelijöiden ja määräaikaisten tuomareiden asemaan. Asiantuntijoilta pyydettiin
kannanottoa myös tuomarin siirtoa tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelytilanteessa
sekä tuomarin virantoimituksesta pidättämistä koskevan voimassa olevan sääntelyn perustuslainmukaisuudesta.
Esityksestä on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta:

98

Tuomioistuinlainsäädännön uudistamiseen liittyy läheisesti oikeusministeriön 1.6.2012
asettaman oikeusturvaohjelmaa valmistelevan neuvottelukunnan (OM 11/03/2012) työ,
jossa on valmisteltu ehdotus pitkän aikavälin oikeusturvaohjelmaksi ja valtiontalouden
tilan edellyttämäksi sopeuttamisohjelmaksi oikeusministeriön hallinnonalalla. Neuvottelukunnan työssä on kartoitettu muun muassa erinäisiä menettelytapoihin ja organisaation sisäiseen järjestäytymiseen liittyviä toimenpiteitä, joilla voidaan tavoitella työmäärien ja kahdenkertaisen käsittelyn vähentämistä tai käsittelyn joustavuuden lisäämistä.
Neuvottelukunnan ehdotus oikeudenhoidon uudistamisohjelmaksi vuosille 2013–2015
on annettu oikeusministeriölle 27.2.2013.
Ehdotetussa ohjelmassa on yhtymäkohtia tämän esityksen pohjana olevaan tuomioistuinlakityöryhmän työhön. Edellä todetulla tavalla työryhmän toimeksiantoa on täydennetty siten, että sen tehtäviin on kuulunut esittelijän tehtävää, roolia ja vastuuta eri tuomioistuimissa oikeudenhoidon uudistamisohjelman kohdassa 21 tarkoitetulla tavalla
myös tuomioistuimen toiminnan tehokkuuden kannalta. Tämän lisäksi oikeudenhoidon
uudistamisohjelman ehdotuksen nro 37 mukaan tuomioistuinten johtamismalleja ja
henkilöstörakenteita uudistetaan sekä kevennetään hallintoa ja tuomioistuinten johtamisjärjestelmiä tehostetaan. Kohdassa tarkemmin selostetut kysymykset ovat olleet
tuomioistuinlakityöryhmässä esillä ja niiden on katsottu sisältyvän sen toimeksiantoon.
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6

Riippuvuus muista esityksistä

Oikeusministeriö on syksyllä 2013 asettanut työryhmän selvittämään lautamiesten lukumäärän vähentämistä tuomioistuinten ratkaisukokoonpanoissa. Myös tämän hankkeen taustalla on oikeudenhoidon uudistamisohjelma, jonka kohdassa 24 ehdotetaan,
että lautamiesten lukumäärää tuomioistuinten ratkaisukokoonpanoissa vähennetään yhdellä. Hallituksen esitys oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta (HE 4/2014 vp) on annettu eduskunnalle 13.2.2014. Eduskunta on 9.4.2014
hyväksynyt lait muuttumattomina. Tässä esityksessä on otettu huomioon sanottuihin
lakeihin tehdyt muutokset sekä lakivaliokunnan mietinnössään (LaVM 3/2014 vp) edellyttämät eräät muut lainsäädännön muutokset.
Oikeusministeriön 11.6.2013 asettama työryhmä ehdottaa hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentamista (Mietintöjä ja lausuntoja 10/2014). Ehdotuksen mukaan
jatkokäsittelylupajärjestelmää sovellettaisiin hovioikeuksissa muun ohella myös sotilasoikeudenkäyntiasioissa. Hovioikeuden käsitellessä sotilasoikeudenkäyntiasiaa kuuluisi
sen säännönmukaisen kokoonpanon lisäksi kaksi sotilasjäsentä. Jatkokäsittelylupapyyntöä ratkaistaessa hovioikeus on kuitenkin toimivaltainen tavanomaisessa kokoonpanossaan. Tarkoituksenmukaista olisi, että tämä kokoonpano olisi toimivaltainen myös silloin, kun lupapyyntö koskisi sotilasoikeudenkäyntiasiaa. Tämä on tässä esityksessä otettu huomioon sotilasoikeudenkäyntilain muuttamista koskevassa lakiehdotuksessa (lakiehdotus 12).
Vakuutusoikeuden toiminnan kehittämistä koskevan uudistuksen tavoitteena on kehittää
vakuutusoikeuden asianosaisjulkisuutta sekä toimintaa siten, että asioiden käsittelyajat
lyhenevät oikeusturvan tasoa kuitenkaan heikentämättä. Hallituksen esitys eduskunnalle
vakuutusoikeuslain muuttamisesta annettiin 3.12.2010 (HE 281/2010 vp). Asian käsittely kuitenkin raukesi eduskunnassa. Asian valmistelua on jatkettu oikeusministeriössä
virkatyönä. Tarkoituksena on, että tarkistettu hallituksen esitys annetaan eduskunnalle
toukokuun 2014 aikana. Kyseisen hallituksen esityksen luonnos ja siinä ehdotetut muutokset voimassa olevaan vakuutusoikeuslakiin on otettu huomioon tässä esityksessä (erityisesti lakiehdotus 5). Näiden ehdotusten yhteensovittamisesta on kuitenkin vielä varmistuttava jatkovalmistelussa.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
7

Lakiehdotusten perustelut

7.1

Tuomioistuinlaki

I OSA.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku.

Yleiset säännökset tuomioistumista ja tuomareista

Luvussa säädettäisiin yleisellä tasolla tuomioistuinlain soveltamisalasta ja suhteesta
muuhun lainsäädäntöön. Luvussa säädettäisiin tuomioistuinlaitoksen rakenteesta, tuomioistuinten riippumattomuudesta ja tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä. Luvussa lueteltaisiin eri tuomioistuimissa toimivat tuomarit sekä säädettäisiin heidän riippumattomuudestaan ja asemastaan tuomiovallan käyttäjinä. Luvussa säädettäisiin myös
tuomarin vakuutuksesta. Vakuutus sisältäisi tärkeimmät tuomarin toimintaa ohjaavat
periaatteet.
1 §. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momentin mukaan laissa säädettäisiin tuomioistuimista ja tuomareista sekä muista tuomioistuinten jäsenistä. Laki sisältäisi perustuslakia
täydentävät yleiset säännökset tuomioistuimista. Tämän lisäksi lakiin on koottu nyt eri
tuomioistuimia koskevissa laeissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä, organisaatiosta ja johtamisesta sekä henkilöstöstä.
Lakiin koottaisiin niin ikään tuomioistuinten tuomareita ja muita jäseniä koskevat säännökset. Lakiin tulisi perustuslakia täydentävät yleiset säännökset tuomareiden asemasta
sekä lisäksi säännökset tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista, nimittämisestä, virkavapaudesta ja sijaistamisesta, siirtymisestä toiseen tuomarin tehtävään, kirjallisesta varoituksesta ja virantoimituksesta pidättämisestä sekä tuomarin virkasuhteen päättymisestä.
Tuomareiden nimittämisestä annettu laki kumottaisiin, kun sen sisältö siirrettäisiin uuteen lakiin. Tuomarin perustuslaillisesta erityisasemasta johtuvat valtion virkamieslain
säännökset niin ikään siirrettäisiin uuteen lakiin. Tuomioistuimen muita jäseniä koskevia säännöksiä on eri tuomioistuimia koskevissa laeissa ja myös muussa lainsäädännössä. Myös näitä tuomioistuimen muita jäseniä koskevat keskeiset säännökset on otettu
uuteen lakiin. Tarkemmat säännökset lautamiehistä annettaisiin kuitenkin omassa erillislaissaan. Niin ikään täsmällisempi sääntely yleisten tuomioistuinten sotilasjäsenistä
säilytettäisiin sotilasoikeudenkäyntilaissa.
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Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimista ja tuomareista on lisäksi voimassa, mitä
niistä säädetään perustuslaissa tai muussa laissa. Viittaus koskee erityisesti valtiollisten
tehtävien jakoa koskevaa perustuslain 3 §:ää, oikeusturvaa koskevaa 21 §:ää, lainkäyttöä koskevaa 9 lukua samoin kuin perustuslain 10 luvun säännöksiä laillisuusvalvonnasta, 118 §:n säännöksiä virkavastuusta sekä 125 §:n säännöksiä virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisperusteista.
Tuomioistuimista ja niiden tehtävistä on säännöksiä lukuisissa erityislaeissa. Tuomioistuimista viranomaisina ja työnantajina koskevat yleiset julkisoikeudelliset ja työoikeudelliset säännökset. Tuomareihin virkamiehinä sovelletaan virkamieslakia siltä osin
kuin tuomareiden perustuslaillisesta erityisasemasta ei muuta johdu, sekä tämän lisäksi
yleisiä virkamiesoikeudellisia säännöksiä.
Ehdotetussa laissa ei säädettäisi oikeudenkäyntimenettelystä, vaan tältä osin noudatettaisiin asianomaista lainsäädäntöä, kuten oikeudenkäymiskaarta ja hallintolainkäyttölakia. Tämän vuoksi pykälän 3 momenttiin otettaisiin nimenomainen viittaussäännös siitä,
että oikeudenkäyntimenettelystä säädettäisiin erikseen. Oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin lakeihin ehdotetaan siirrettäväksi nyt eri tuomioistuimia koskevissa laeissa olevat
tuomioistuimen kokoonpanoa koskevat säännökset, kuten säännökset asioiden käsittelemisestä täysistunnossa taikka säännönmukaista kokoonpanoa laajemmassa kokoonpanossa. Näin varsinaista lainkäyttöä koskeva sääntely olisi oikeudenkäyntimenettelyä
koskevissa säädöksissä.
2 §. Tuomioistuimet. Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin perustuslain 98 §:n 1 momenttia vastaavasti yleiset tuomioistuimet ja 2 momentissa perustuslain 98 §:n 2 momenttia
vastaavasti yleiset hallintotuomioistuimet. Pykälän 3 momentissa lueteltaisiin erityistuomioistuimet, joita ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus. Pykälän
1 momentti korvaisi voimassa olevan samansisältöisen oikeudenkäymiskaaren 1 luvun
1 §:n.
Alueellisia tuomioistuimia eli tuomioistuimia, joiden kesken valtakunta on jaettu tuomiopiireihin, ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja hallinto-oikeudet. Erityistuomioistuinten tuomiopiiri omalla toimialallaan käsittää koko valtakunnan.
Säännöksen 4 momentin mukaan valtakunnanoikeudesta säädettäisiin erikseen. Valtakunnanoikeudesta säädetään perustuslain 101 §:ssä ja sen edellyttämällä tavalla laissa
valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetussa laissa. Tämän
lain sisältöön ei tässä esityksessä puututtaisi.
3 §. Tuomiovallan käyttö ja tuomioistuinten riippumattomuus. Pykälän 1 momentissa
ilmaistaisiin perustuslain 3 §:n 3 momenttia vastaavasti, että tuomiovallan käyttö kuuluu
tuomioistuimille. Tämän perustuslain säännöksen mukaisesti pykälän 2 momentissa
säädettäisiin myös, että tuomioistuimet ovat tuomiovaltaa käyttäessään riippumattomia.
Vaatimus tuomioistuinten riippumattomuudesta voidaan perustaa myös perustuslain
21 §:n säännöksiin oikeusturvasta.
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Riippumattomuudella tarkoitetaan vakiintuneesti tuomioistuinten ulkoista ja sisäistä
riippumattomuutta. Perustuslain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen perusteluissa todetulla tavalla tuomioistuinten riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia muiden tahojen vaikutuksesta. Tämä koskee niin lainsäätäjää, hallitusvallan käyttäjää ja viranomaisia kuin
esimerkiksi oikeusriidan osapuoliakin. Tuomioistuin on riippumaton myös oikeuslaitoksen sisällä. Ylempi tuomioistuin ei saa pyrkiä vaikuttamaan alemman tuomioistuimen
ratkaisuun yksittäistapauksessa muutoin kuin muutoksenhaun kautta. Ylimpien tuomioistuinten ennakkopäätöksillä on siten lähinnä oikeuskäytännön yhtenäisyyttä turvaavaa
tuomioistuimia ohjaavaa merkitystä, mutta ei välitöntä oikeudellista sitovuutta yksittäisen oikeustapauksen ratkaisussa. Perustuslain 99 §:n 2 momentin mukaan ylimmät tuomioistuimet valvovat lainkäyttöä omalla toimialallaan. Valvontatehtäväkään ei mahdollista puuttumista alempien tuomioistuinten lainkäyttöön.
Tuomioistuinten riippumattomuus liittyy kiinteästi perusoikeutena ja ihmisoikeutena
turvattuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksiin (Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla, perustuslaki 21 §). Viime kädessä tuomioistuinten riippumattomuuden turvaaminen on välttämätöntä juuri yksilön oikeusturvan takaamiseksi. Tuomioistuinten riippumattomuutta turvataan muun muassa tuomarin erityisen vahvalla virassapysymisoikeudella (103 §). Myös tuomarien nimitysmenettelyä järjestettäessä on
otettava huomioon tuomioistuinten riippumattomuuden asettamat vaatimukset (vrt. 102
§ ja 58 § 3 mom. 4 kohta).
4 §. Tuomioistuinten toiminnan järjestäminen. Pykälän 1 momentissa ilmaistaan se periaate, että tuomioistuimet vastaavat laissa säädetyissä rajoissa itse toimintansa järjestämisestä. Tuomioistuimilla on siten yhtäältä velvollisuus huolehtia lainkäyttö- ja muun
toimintansa järjestämisestä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset huomioon
ottaen mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa
toiminnan järjestämistä siten, että asiat saadaan käsiteltyä tehokkaasti ja asianmukaisesti
sekä kohtuullisessa ajassa ilman aiheetonta viivytystä. Tuomioistuimilla on toisaalta oikeus päättää lainkäyttötoiminnastaan ulkopuolisten siihen puuttumatta. Tämä tarkoittaa
muun muassa sitä, että tuomioistuimet päättävät itse muun muassa asioiden jakamisesta,
lainkäyttötyön ja muun toiminnan organisoinnista sekä tuomareiden ja muun henkilöstön sijoittamisesta eri yksiköihin sekä koulutuksesta.
Pykälän 2 momentin mukaan tarkempia määräyksiä tuomioistuimen toiminnasta annettaisiin tuomioistuimen itsensä vahvistamassa työjärjestyksessä. Kun esityksen mukaan
asetuksen tasoisesta sääntelystä luovuttaisiin (ks. kohta 3.2.1), tuomioistuinten työjärjestyksen merkitys korostuu entisestään. Tuomioistuinlain useassa säännöksessä edellytetään, että tietystä asiasta annetaan määräyksiä työjärjestyksessä. Mahdollista voi olla
myös se, että laissa asetetusta pääsäännöstä voidaan poiketa työjärjestyksen määräyksin.
Työjärjestyksessä voisi siten olla esimerkiksi määräyksiä tuomioistuimen organisaatiosta, henkilöstön tehtävistä sekä tarpeen mukaan myös lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä.
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Tarkemmat säännökset työjärjestyksen vahvistamisesta ja nähtävänä pidosta olisivat
10 luvun 9 §:ssä.
5 §. Tuomarit. Pykälässä säädettäisiin tuomiovaltaa tuomioistuimissa käyttävistä tuomareista sekä muista tuomioistuimen jäsenistä. Tuomarilla suppeassa ja varsinaisessa merkityksessä tarkoitettaisiin virkatuomareita eli vakinaiseen tuomarin virkaan tai tuomarin
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettyjä. Tuomarin virkaan on yleensä edellytyksenä
lainopillinen tutkinto mutta eräisiin tuomarin virkoihin vaatimuksena on tietyn erityisalan tutkinto. Tuomarilla tarkoitetaan siten henkilöä, joka on nimitetty tuomarin virkaan. Tuomarilla voidaan laajemmassa merkityksessä tarkoittaa paitsi tuomareita myös
muita tuomioistuimessa tuomiovaltaa käyttäviä tuomioistuimen jäseniä.
Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin tuomarit tuomioistuimittain. Luettelosta ilmenisi,
mitkä tuomarin virat ovat päällikkötuomarin virkoja. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa nimittämislain 1 §:n 1 momenttia, jossa säädetään tuomarin viroista. Hovioikeudenlaamannin ja vakuutusoikeuden laamannin viroista ehdotetaan kuitenkin luovuttavaksi (ks. kohta 3.2.2). Perusteltua olisi, että ylimpien tuomioistuinten jäsenten
virkanimikkeet olisivat yhdenmukaiset. Siksi korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen
virkanimike muutettaisiin oikeusneuvokseksi.
Pykälän sanamuotoa muutettaisiin niin, että siinä säädettäisiin tuomareista eikä tuomarin viroista. Tuomarit lueteltaisiin virkanimikkeittäin.
Tuomioistuimen jäseniä ja tuomareita olisivat myös koulutusjaksonsa ajaksi koulutusvirkoihin nimitetyt avustavat tuomarit (ks. kohta 3.2.3). Avustavan tuomarin tehtävien
koulutuksellisen luonteen vuoksi heitä ei kuitenkaan erikseen mainittaisi tuomareita
koskevassa yleissäännöksessä.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimessa voi olla myös muita jäseniä siten kuin
tässä tai muussa laissa säädetään. Tuomioistuimen muulla jäsenellä tarkoitettaisiin sitä,
joka olematta tuomari on laissa säädetyssä järjestyksessä nimitetty osallistumaan lainkäyttöasioiden ratkaisemiseen tuomioistuimessa. Kuten nykytilakuvauksesta käy ilmi,
tuomioistuimissamme on varsinaisten tuomareiden lisäksi lukuisia tällaisia sivutoimisia
jäseniä, jotka toimivat tehtävässään laissa säädetyn toimikauden (ks. kohta 2.1.3). Tällaisia muita jäseniä ovat lautamiehet, sotilasjäsenet ja eri tuomioistuinten asiantuntijajäsenet. Lainkäyttötoimintaan osallistuessaan heillä on asia ratkaistaessa samanlainen päätösvalta kuin virkatuomareilla. Heillä tulisikin toimikautenaan olla samanlainen perustuslaillinen asema kuin varsinaisilla tuomareilla.
Tuomioistuinharjoittelua suorittavia käräjänotaareja ei pidetä tuomioistuimen jäseninä,
vaikka vuoden kestävään tuomioistuinharjoitteluun kuuluu myös toimiminen käräjäoikeuden puheenjohtajana ja toisinaan myös sen jäsenenä. Tämä koskee myös käräjäviskaaleita, joilla on käräjänotaareja vastaava rajoitettu toimivalta osallistua lainkäyttöasioiden ratkaisemiseen. Myöskään riidattomissa velkomusasioissa ja avioeroasioissa laamannin määräyksen perusteella rajoitettua tuomiovaltaa käyttävät kansliahenkilökuntaan kuuluvat eivät ole tuomioistuinten jäseniä.
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6 §. Tuomarin asema ja riippumattomuus. Pykälään on otettu keskeinen säännös tuomarin riippumattomuudesta. Perustuslain mukainen tuomioistuinten riippumattomuus edellyttää, että myös tuomarit ovat riippumattomia tuomiovaltaa käyttäessään. Riippumattomuus ei ole tuomareiden etuoikeus, vaan yksi perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen
tae. Se ylläpitää myös luottamusta oikeuslaitosta kohtaan.
Tuomarin tulee voida käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti ja puolueettomasti ilman, että
häneen voidaan kohdistaa minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa uhkaa tai painostusta tai
muuta sopimatonta vaikuttamista. Tuomarin riippumattomuus on samalla tavoin kuin
tuomioistuimilla ulkoista ja sisäistä. Sisäinen riippumattomuus tarkoittaa muun muassa
sitä, että esimerkiksi ylemmät tuomioistuimet tai tuomioistuimen päällikkötuomarit eivät voi määrätä tuomaria lainkäytössä.
Virkamiehinä tuomarit ovat muissa kuin tuomiovallan käyttämiseen kuuluvissa asioissa
velvollisia noudattamaan työnjohto- ja valvontamääräyksiä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin selvyyden vuoksi, että tuomarilla on riippumattomuuden turvaamiseksi perustuslaissa ja tässä laissa säädetty virassapysymisoikeus.
Säännöksessä viitattaisiin suoraan perustuslain tuomarin virassapysymisoikeudesta säätävään 103 §:ään. Tuomarin virassapysymisoikeutta koskevia säännöksiä olisi myös
tuomioistuinlaissa.
7 §. Tuomarinvakuutus. Ehdotuksen mukaan uskonnollisesta tuomarinvalasta luovuttaisiin. Sen sijaan annettaisiin tuomarinvakuutus, joka olisi kaikille samansisältöinen.
Tuomarinvakuutus annettaisiin kunnian ja omantunnon kautta. Vakuutus olisi annettava
ennen tuomarintehtäviin ryhtymistä. Tässä pykälässä säädettäisiin tuomarin velvollisuudesta antaa tuomarinvakuutus. Muualla laissa olevien viittaussäännösten perusteella
sama velvollisuus on tuomioistuimen muilla jäsenillä sekä kaikilla muillakin, jotka
käyttävät virassaan tai tehtävässään tuomiovaltaa.
Pykälän 2 momentin mukaan vakuutus annettaisiin asianomaisessa tuomioistuimessa eli
siinä tuomioistuimessa, jossa tuomiovaltaa on tarkoitus käyttää. Vakuutuksen voisi kuitenkin aina antaa käräjäoikeudessa. Vakuutus annettaisiin vain kerran.

II OSA.

TUOMIOISTUIMET

2 luku.

Käräjäoikeudet

1 §. Käräjäoikeuden tehtävät. Käräjäoikeuslaissa ei ole säädetty käräjäoikeuden tehtävistä. Tämä johtunee siitä, että käräjäoikeudet ovat ensimmäisen oikeusasteen yleisiä
tuomioistuimia ja tällä perusteella niiden toimivaltaan kuuluu käsitellä kaikki asiat, jotka eivät kuulu muille tuomioistuimille. Perusteltua kuitenkin on, että myös käräjäoikeuden tehtävistä säädetään tuomioistuinlaissa.
Säännös käräjäoikeuden tehtävistä otettaisiin pykälän 1 momenttiin. Sen mukaan käräjäoikeus käsittelee ensi asteena riita-, rikos- ja hakemusasiat, jollei toisin säädetä. Riitaasioiden käsittelystä on tästä poikkeavasti säädetty esimerkiksi markkinaoikeudesta an-
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netun lain 1 §:ssä, jonka mukaan markkinaoikeus käsittelee erikois-tuomioistuimena
teollis- ja tekijänoikeudelliset riita-asiat. Hovioikeus käsittelee puolestaan ensimmäisenä oikeusasteena oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 40 luvun §:ssä säädettyjä
virkarikosasioita.
Pykälän 2 momentin mukaan käräjäoikeuden tehtäviin kuuluisi käsitellä myös muut
lailla sille säädetyt tehtävät. Käräjäoikeudet toimittavat avioliittoon vihkimisiä sekä käsittelevät muun muassa pakkokeinolain (806/2011) mukaisia asioita, sekä vankien vankeuslain (767/2007) perusteella tekemiä valituksia ehdonalaisen vapauden lykkäämisestä. Käräjäoikeudet toimivat myös yhteysviranomaisena kansainvälistä oikeusapua koskevissa asioissa. Tätä tehtävää koskevat käräjäoikeusasetuksen 25 a–b § tulisivat tässä
yhteydessä kumottaviksi. Tämä tehtävä perustuu suoraan Euroopan Unionin asetuksiin.
Eri maiden tuomioistuinten välillä on asetusten mukaan suorat yhteydet eikä asianomaisia kansallisen lain tasoisia erityissäännöksiä tarvita. Vastaavia säännöksiä on niin ikään
hovioikeusasetuksessa ja korkeimmasta oikeudesta annetussa laissa, mitkä niin ikään
tulevat kumottaviksi.
2 §. Käräjäoikeudet. Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin käräjäoikeudet. Säännös vastaisi voimassa olevaa käräjäoikeuslain 1 §:ää.
Pykälän 2 momentissa olevan viittaussäännöksen mukaan maaoikeuksina, merioikeuksina ja sotaoikeuksina toimivista käräjäoikeuksista säädetään erikseen. Kiinteistönmuodostamislain mukaisissa asioissa toimivaltaisista käräjäoikeuksista eli maaoikeuksista
säädetään kiinteistönmuodostamislain 241 a §:ssä ja niiden tuomiopiireistä valtioneuvoston asetuksella. Vastaavasti merioikeuksista säädetään merilain 21 luvun 1 §:ssä.
Siinä määritellään myös merioikeuksien tuomiopiirit, jotka muodostuvat hovioikeuspiireistä. Sota-aikana perustettavista sotaoikeuksista puolestaan säädetään sotilasoikeudenkäyntilain 6 luvussa. Nimestään huolimatta maa- ja merioikeudet ovat osa käräjäoikeutta. Sotaoikeudet taas ovat yksinomaan sodan aikana perustettavissa olevia erityistuomioistuimia. Näiden tuomioistuinten erityinen luonne huomioon ottaen on perusteltua,
että niitä koskevat tarkemmat säännökset säilytetään erityislaeissa. Maaoikeuden jäseniä
koskeva sääntely olisi kuitenkin tuomioistuinlaissa.
Myös eräissä asiaryhmissä (esimerkiksi sotilasoikeudenkäyntiasiat, yrityssaneerausasiat
ja ulosottovalitusasiat) toimivaltaisista käräjäoikeuksista säädettäisiin jatkossakin erityislaeissa.
3 §. Käräjäoikeuksien toimipaikat. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi käräjäoikeuslain 18 §:ää asiallisesti vastaava säännös käräjäoikeuden kansliasta, joita voisi
tarvittaessa olla useampia. Käräjäoikeudella voi olla myös useampia istuntopaikkoja.
Käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista säädettäisiin pykälän
2 momenttiin otettavan säännöksen mukaan jatkossakin oikeusministeriön asetuksella.
4 §. Käräjäoikeuksien tuomiopiirit. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä eli käräjäoikeuksien toimivallan alueellisesta jakamisesta säädettäisiin edelleen asetuksessa. Ehdotetussa
pykälässä säädettäisiin kuitenkin niistä perusteista, joilla käräjäoikeuksien tuomiopiirit

106

määräytyisivät. Vastaava voimassa oleva laintasoinen säännös on oikeudenkäymiskaaren 3 luvun 1 §:ssä, jonka mukaan käräjäoikeuden tuomiopiirinä on yksi tai useampi
kunta.
5 §. Käräjäoikeuden jäsenet. Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa vastaavasti käräjäoikeuden jäsenistä, joita ovat laamanni ja käräjätuomarit tuomareina sekä lautamiehet
(käräjäoikeuslaki 1 a § 1 momentti, oikeudenkäymiskaari 1 luku 2 §). Oikeudenkäymiskaaren 2 ja 3 luvun mukaan määräytyisi se, mitkä asiat ratkaistaan lautamieskokoonpanossa. Oikeudenkäymiskaaren lisäksi lautamiehistä säädetään kiinteistönmuodostamislain 243 §:ssä. Maaoikeuden kokoonpanoon kuuluu säännönmukaisesti lautamiehiä.
Lautamiehistä säädettäisiin tarkemmin uudessa käräjäoikeuden lautamiehistä annetussa
laissa (lakiehdotus 3). Siihen sijoitettaisiin voimassa olevat lautamiehiä koskevat käräjäoikeuslain 6–13 § sekä käräjäoikeusasetuksen 13–16 §. Nyt käsiteltävänä olevan pykälän 1 momenttiin tulisi viittaussäännös kyseiseen lakiin.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säännös käräjäoikeuden sotilasjäsenistä, jotka osallistuvat sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen.
Vastaavaa sotilasjäseniä koskevaa säännöstä ei ole käräjäoikeuslaissa. Tuomioistuinten
kokoonpanosta sotilasoikeudenkäyntiasian käsittelyssä säädetään sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:ssä sekä sotilasjäsenten määräämisestä ja heidän kelpoisuusvaatimuksista lain
10–12 §:ssä.
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin nykyistä käräjäoikeuslain 1 a §:n 3 momenttia vastaava
säännös, jonka mukaan käräjäoikeuksien yhdistämisen perusteella muodostetussa käräjäoikeudessa voi olla tilapäisesti useampi kuin yksi laamannin virka, joista yhteen kuuluu toimiminen päällikkötuomarina. Säännöstä täsmennettäisiin kuitenkin niin, että tällaiseen päällikkötuomarin virkaan nimitettäisiin noudattaen, mitä 13 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään päällikkötuomarin nimittämisestä seitsemän vuoden toimikaudeksi.
Käräjäoikeuksien yhdistyessä yksi käräjäoikeuden laamanni voidaan edelleenkin nimittää johtavaksi laamanniksi, mutta hänetkin vain seitsemän vuoden toimikaudeksi.
Tämän lisäksi pykälän 4 momenttiin otettaisiin käräjäoikeuslain 1 a §:n 4 momentin
säännös Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen hallintotuomarin toimimisesta myös
Ahvenanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarina.
6 §. Maaoikeuden jäsenet. Pykälään yhdistettäisiin voimassa oleva käräjäoikeuslain 3 ja
13 a §. Maaoikeuden jäsenen virkoihin vaadittavasta kelpoisuudesta säädettäisiin kuitenkin 12 luvussa. Maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa jäseniä olisivat maaoikeusasioita käsittelevä käräjätuomari sekä maaoikeusinsinööri.
Pykälän 2 momentin säännös maaoikeusinsinöörien toimivallasta ja yhteistoimintaalueita koskevasta asetuksenantovaltuudesta vastaa käräjäoikeuslain 13 a §:n 1 momenttia.
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin käräjäoikeuslain 3 §:ää vastaavasti laamannin oikeudesta määrätä käräjätuomari käsittelemään maaoikeusasioita määräajaksi

3 luku.

Hovioikeudet

1 §. Hovioikeuden lainkäyttötehtävät. Pykälän 1 momentin mukaan hovioikeus käsittelee käräjäoikeuksien ratkaisuista tehdyt valitukset ja kantelut. Sen lisäksi hovi-oikeus
käsittelee sen ratkaistavaksi säädetyt ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat. Kantelulla tarkoitetaan ensinnäkin pakkokeinolain ja konkurssilain nojalla pakkokeinoasioissa, esimerkiksi vangitsemista tai matkustuskieltoa koskevista päätöksistä tehtyjä kanteluja. Kantelu eroaa valituksesta lähinnä siinä, että sen tekemiselle ei ole säädetty laissa
määräaikaa.
Hovioikeudelle voidaan kannella myös ylimääräisenä muutoksenhakuna oikeudenkäymiskaaren 31 luvun säännösten perusteella käräjäoikeuden tekemän menettelyvirheen
vuoksi. Tämän lisäksi hovioikeudella on valta palauttaa hakemuksesta asianosaiselle
menetetty määräaika, jos hakemus koskee toimenpidettä käräjäoikeudessa tai muutoksenhakua käräjäoikeuden ratkaisuun (oikeudenkäymiskaari 31 luku 18 §). Hovioikeus
käsittelee purkuhakemuksia oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 14 a §:ssä tarkoitetuissa
tapauksissa, kun hakemus koskee hovioikeuden antamaa tuomiota.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hovioikeuden toimivallasta käsitellä tuomareita ja
tuomioistuinlaitoksen muita virkamiehiä sekä syyttäjiä koskevat virkarikosasiat ensimmäisenä oikeusasteena. Sisällöllisesti säännös vastaisi voimassa olevaa hovioikeuslain 2
§:n 2 momenttia, mutta siihen tehtäisiin kielellisiä korjauksia.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hovioikeuden toimivallasta käsitellä eräissä asioissa
tehtäviä valituksia, joissa rekisteriviranomaisen päätöksestä valitetaan suoraan hovioikeuteen. Tällaisia säännöksiä on esimerkiksi alusrekisterilaissa (512/1993).
2 §. Hovioikeuden valvontatehtävät. Koska Suomessa ei ole käytössä erillistä tuomareiden kurinpidosta huolehtivaa toimielintä, hovioikeuden valvontatehtävä on tarpeen säilyttää. Hovioikeuden valvontatehtävää koskevan pykälän 1 momentti vastaisi asiallisesti
voimassa olevaa hovioikeuslain 2 §:n 3 momentin säännöstä, jonka mukaan hovioikeus
valvoo alaistensa tuomioistuinten toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi. Momentissa säädettäisiin lisäksi hovioikeusasetuksen 22 §:ää
vastaavasti hovioikeuden oikeudesta saada viranomaisilta tietoja valvontatehtävän toteuttamiseksi.
Lisäksi 2 momenttiin otettaisiin nykyisin hovioikeusasetuksen 23 §:n 2 momenttia vastaava säännös hovioikeuden velvollisuudesta laatia tarkastuskertomus ja toimittaa se
tiedoksi ylimmille laillisuusvalvojille.
Pykälän 3 momentin mukaan valvonnan suorittamisesta määrättäisiin tarkemmin hovioikeuden työjärjestyksessä.
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3 §. Hovioikeuden muut tehtävät. Pykälän mukaan hovioikeus käsittelee myös oikeushallintoasiat ja muut lailla sen ratkaistavaksi säädetyt asiat. Pykälä vastaa asiallisesti
hovioikeuslain 2 §:n 2 momentin viimeistä virkettä sekä pykälän 3 momentin säännöstä
oikeushallintoasioiden käsittelystä. Erikseen ei kuitenkaan enää säädettäisi, että hovioikeus voi tehdä lainsäädäntöaloitteita.
Kuten edellä on todettu, hovioikeusasetuksen 15 a §:n säännöstä kansainväliseen oikeusapuun liittyvistä tehtävistä ei ole tarpeen säilyttää, koska voimassa olevat EUasetukset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta.
4 §. Hovioikeudet. Pykälässä lueteltaisiin hovioikeudet, aikaisemmasta poiketen nyt
aakkosjärjestyksessä.
5 §. Hovioikeuksien sijaintipaikat. Hovioikeuslain 1 §:ssä (281/2013) säädetään nykyisin vain Itä-Suomen hovioikeuden sijaintipaikasta (Kuopio) ja lisäksi, että Itä-Suomen
hovioikeudella on pysyvä istuntopaikka Kouvolassa. Tämä sääntely liittyy 1.4.2014
voimaan tulleessa hovioikeuksien rakenneuudistukseen. Sillä on pyritty helpottamaan
tuomioistuinten rakenteellisten uudistusten vaikutuksia niillä paikkakunnilla, joilta tuomioistuimet on siirretty muualle.
Nyt ehdotetussa pykälässä säädettäisiin yhtenäisesti kaikkien hovioikeuksien sijaintipaikoista vallitsevaa tilannetta vastaavasti. Siten Helsingin hovioikeus sijaitsee Helsingissä, Itä-Suomen hovioikeus Kuopiossa ja Rovaniemen hovioikeus Rovaniemellä, Turun hovioikeus Turussa ja Vaasan hovioikeus Vaasassa.
Ei ole johdonmukaista, että vain jonkin yksittäisen hovioikeuden pysyvistä istuntopaikoista säädettäisiin laissa, kun samanaikaisti muutkin hovioikeudet toimittavat matkakäräjiä. Valmistelussa on päädytty siihen, että pysyvistä istuntopaikoista ei ole syytä lainkaan säätää laissa. Riittävänä on pidettävä, että tuomioistuimet vallitsevan käytännön
mukaisesti järjestävät matkakäräjiä eri puolilla tuomiopiiriään. Tähän niillä on mahdollisuus oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 13 §:n 3 momentin perusteella.
6 §. Hovioikeuksien tuomiopiirit. Pykälän mukaan hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluu
yksi tai useampi käräjäoikeus. Asetuksella säädettäisiin edelleen hovioikeuksien tuomiopiireistä, eli mitkä käräjäoikeudet kuuluvat kuhunkin hovioikeuspiiriin.
Laissa viitataan lisäksi siihen, että tietyissä asioissa hovioikeuksien tuomiopiiri voi määräytyä muutenkin kuin käräjäoikeusjaon mukaan. Esimerkiksi Helsingin hovioikeus käsittelee ainoana hovioikeutena sotilasoikeudenkäyntiasioita.
7 §. Hovioikeuden jäsenet. Lainkohdassa luetellaan hovioikeuden jäsenet. Niitä ovat
presidentti päällikkötuomarina ja hovioikeudenneuvokset. Tässä esityksessä ehdotetaan,
että hovioikeudenlaamannin viroista luovuttaisiin. Muilta osin säännös vastaisi hovioikeuslain 3 §:n 1 momenttia ja oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 3 §:ää.
Hovioikeuden jäseniä olisivat myös avustavat tuomarit tuomarikoulutettavina sekä asiantuntijajäseninä sotilasjäsenet, jotka osallistuvat sotilasoikeudenkäyntiasioiden käsittelyyn.
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4 luku.

Korkein oikeus

1 §. Korkeimman oikeuden tehtävät. Pykälässä säädettäisiin korkeimman oikeuden tehtävistä ylimpänä tuomiovallan käyttäjänä riita- ja rikosasioissa. Erikseen tarkennettaisiin, että riita-asioilla tarkoitetaan myös hakemusasioita. Muutoin säännös olisi yhtenevä voimassa olevan korkeimmasta oikeudesta annetun lain 1 §:n kanssa.
2 §. Korkeimman oikeuden lainkäyttötehtävät. Pykälässä lueteltaisiin korkeimman oikeuden lainkäyttötehtävät samansisältöisenä kuin ne ovat voimassa olevassa korkeimmasta oikeudesta annetun lain 2 §:ssä.
3 §. Korkeimman oikeuden muut tehtävät. Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin korkeimman oikeuden toimivaltaan kuuluvat muut kuin lainkäyttöasiat vastaavasti kuin voimassa olevassa korkeimmasta oikeudesta annetun lain 3 §:ssä.
Voimassa olevan korkeimmasta oikeudesta annetun lain 5 §:n mukaan sen tehtäviin
kuuluu toimia lähettävänä viranomaisena tietyissä kansainvälistä tiedoksiantoa koskevissa asioista. Säännöksessä viitataan suoraan EY-asetuksen, joka on vuonna 2007 kumottu uudella asetuksella, joka on suoraan sovellettavaa oikeutta. Edellä käräjäoikeuden
tehtäviä koskevan pykälän perusteluissa tarkemmin todetuista syistä kyseinen säännös
ehdotetaan kumottavaksi eikä sitä siten enää otettaisi tuomioistuinlakiin.
Pykälän luettelon 6 kohdan mukaan korkein oikeus käsittelee oikeushallintoasioita sen
mukaan kuin erikseen säädetään. Oikeushallintoasialla tarkoitettaisiin korkeimman oikeuden toimialaan kuuluvien muiden tuomioistuinten hallintoa koskevia asioita sekä
korkeimman oikeuden omien tuomareiden ja esittelijöiden virkaa ja virkasuhdetta koskevia asioita. Oikeushallintoasioita olisivat myös lainkäyttötoiminnan järjestämistä koskevat hallinnolliset asiat, kuten asioiden jakamiseen liittyvät asiat.
4 §. Lausunnot ja aloitteet lainsäädäntöasioissa. Säännös vastaisi voimassa olevaan
korkeimmasta oikeudesta annetun lain 4 §:ää.
5 §. Asioiden ratkaiseminen. Pykälässä säädettäisiin asioiden ratkaisemisesta korkeimmassa oikeudessa. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevan korkeimmasta oikeudesta annetun lain 6 §:n ensimmäistä virkettä. Siihen lisättäisiin kuitenkin maininta, että
asia voidaan ratkaista myös täysistunnossa, jollei asia kuulu presidentin tai muun virkamiehen ratkaistavaksi.
Pykälän 2 momentissa viitattaisiin voimassa olevaa korkeimmasta oikeudesta annetun
lain 6 §:n toista virkettä vastaavasti oikeudenkäymiskaareen, jossa säädetään korkeimman oikeuden päätösvaltaisesta kokoonpanosta lainkäyttöasioissa.
Pykälän 3 momentti vastaisi pääosin voimassa olevan korkeimmasta oikeudesta annetun
lain 8 §:ää. Koska tässä säädetyissä asioissa ei ole kysymys lainkäyttöasioiden ratkaisemisesta, niissä päätösvaltaisista kokoonpanoista on perusteltua säätää tuomioistuinlaissa eikä oikeudenkäymiskaaressa. Lainsäädäntöaloitteen tekemisestä päätettäisiin
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voimassa olevaa vastaavasti täysistunnossa. Niin ikään edellä 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetut oikeushallintoasiat ratkaistaisiin täysistunnossa tai kansliaistunnossa, jos työjärjestyksessä olisi näin määrätty. Oikeushallintoasia voi lain mukaan kuulua myös presidentin ratkaistavaksi. Tällainen asia on esimerkiksi kirjallisen varoituksen antaminen.
Muissa 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuissa asioissa korkein oikeus olisi päätösvaltainen viisijäsenisenä, mutta asia voitaisiin käsitellä myös täysistunnossa tai oikeudenkäymiskaaressa
tarkoitetussa vahvennetussa jaostossa.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin korkeimman oikeuden hallinto- ja talousasioiden
ratkaisemisesta. Tältä osin päätösvalta ehdotetaan siirrettäväksi presidentille, joka lain
mukaan vastaa tuomioistuimen toiminnan tuloksellisuudesta. Presidentti voisi myös siirtää asian toisen virkamiehen ratkaistavaksi. Tämä vastaa pitkälle jo nykyistä työjärjestykseen perustuvaa käytäntöä. Ehdotus tarkoittaa, että presidentille siirtyy päätösvalta
nimittää tuomioistuimen hallinnossa työskentelevät virkamiehet, mukaan lukien kansliapäällikkö, joka virka ei ehdotuksen mukaan enää olisi esittelijän virka. Presidentin
päätösvaltaan kuuluisi myös talousarvion vahvistaminen sekä muut tuomioistuimen
juoksevaa hallintoa koskevat asiat. Hän voisi ennen päätöksen tekemistä kuulla täysistuntoa.
Tuomioistuimen työjärjestyksen vahvistaminen kuuluisi edelleen täysistunnolle. Tästä
säädettäisiin 10 luvun 9 §:ssä.
6 §. Korkeimman oikeuden sijaintipaikka. Pykälän mukaan korkein oikeus sijaitsisi Helsingissä.
7 §. Korkeimman oikeuden jäsenet. Pykälän 1 momentti vastaisi korkeimmasta oikeudessa annetun lain 10 §:ää ja oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 4 §:ää. Presidentin lisäksi
korkeimman oikeudessa olisi vähintään 15 oikeusneuvosta. Korkeimmassa oikeudessa
voisi jatkossakin olla määräaikaisia jäseniä.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin käräjä- ja hovioikeutta vastaavalla tavalla yleissäännös
korkeimman oikeuden sotilasjäsenistä.

5 luku.

Hallinto-oikeudet

1 §. Hallinto-oikeuden lainkäyttötehtävät. Pykälässä säädettäisiin hallinto-oikeuden
toimivallasta hallintolainkäyttöasioissa. Se vastaisi voimassa olevaa hallinto-oikeuslain
3 §:ää.
2 §. Hallinto-oikeudet. Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin hallinto-oikeudet nimeltä.
Säännös vastaisi hallinto-oikeuslain 1 §:n 1 momenttia.
Lisäksi 2 momenttiin otettaisiin hallinto-oikeuslain 1 §:n 3 momentin mukainen säännös, jonka mukaan Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta säädettäisiin jatkossakin
erikseen. Lakiin Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta tehtäisiin joitakin pääosin teknisiä muutoksia, mutta muilta osin sitä koskeva sääntely säilyisi ennallaan (ks. lakiehdotus 8).
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3 §. Hallinto-oikeuksien sijaintipaikat. Pykälässä säädettäisiin siitä, millä paikkakunnilla tuomioistuimet sijaitsevat. Helsingin hallinto-oikeus sijaitsisi Helsingissä, Hämeenlinnan hallinto-oikeus Hämeenlinnassa, Itä-Suomen hallinto-oikeus Kuopiossa, PohjoisSuomen hallinto-oikeus Oulussa, Turun hallinto-oikeus Turussa ja Vaasan hallintooikeus Vaasassa.
Edellä hovioikeuksien toimipaikkoja koskevan pykälän perusteluissa todetulla tavalla
myöskään hallinto-oikeuksien pysyvistä istuntopaikoista ei enää säädettäisi laissa. Hallinto-oikeuslain 1 §:n mukaiset pysyvät istuntopaikat ovat muodostuneet rakenneuudistuksissa. Ensinnäkin muutettaessa lääninoikeuksia hallinto-oikeuksiksi vanhoilla lääninoikeuspaikkakunnilla (Jyväskylä, Mikkeli ja Joensuu) säilytettiin istuntopaikat. Vastaavasti hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksessa lakiin otettiin säännökset ItäSuomen hovi- ja hallinto-oikeuksien pysyvistä istuntopaikoista Kouvolassa ja PohjoisSuomen hallinto-oikeuden pysyvästä istuntopaikasta Rovaniemellä.
Pysyviä istuntopaikkoja koskevien säännösten säilyttäminen laissa ei ole tarpeellista,
koska tuomioistuimet voivat pitää, ja käytännössä myös pitävät, istuntoja kansliapaikkakuntansa ulkopuolella. Riittävänä on pidettävä, että hallinto-oikeudet jatkossakin
vallitsevan käytännön mukaisesti järjestävät suullisia käsittelyjä, katselmuksia ja tarkastuksia eri puolilla tuomiopiiriään tarpeen mukaan.
4 §. Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit. Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa hallintooikeuksien tuomiopiireistä annettua valtioneuvoston asetusta vastaavasti siitä, että hallinto-oikeuksien tuomiopiirit ovat maakuntajakoon perustuvia. Tuomiopiirien tarkemmasta jaotuksesta säädettäisiin jatkossakin valtioneuvoston asetuksilla. Edellä käräjä- ja
hovioikeuksia vastaavasti tuomioistuinten alueellisesta toimivallanjaosta voitaisiin jatkossakin poiketa lailla. Nykyisin on esimerkiksi arvonlisäverolaissa, vesilaissa, ympäristönsuojelulaissa ja ulkomaalaislaissa tarkoitettujen asioiden muutoksenhaku keskitetty tiettyihin hallinto-oikeuksiin. Tähän toimivallanjakoon ei tuomioistuinlailla puututtaisi vaan sitä koskeva sääntely säilyisi erityislaeissa ja niiden nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa.
5 §. Hallinto-oikeuden jäsenet. Hallinto-oikeuden tuomarit on lueteltu edellä 1 luvun
5 §:ssä. Vastaava säännös hallinto-oikeuden tuomareista on voimassa olevassa hallintooikeuslain 4 §:n 1 momentissa. Pykälän 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden ylituomarin ja hallinto-oikeustuomareiden lisäksi hallinto-oikeudessa voisi olla avustavia
tuomareita.
Pykälän 2 momentissa olisi voimassa olevaa hallinto-oikeuslain 4 §:ää asiallisesti vastaava maininta hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä. Edellä yleisperusteluissa todetuilla perusteilla myös hallinto-oikeuden päätösvaltaista kokoonpanoa koskevat säännökset sijoitettaisiin osaksi hallintolainkäyttölakia. Näin ollen myös siitä, missä asioissa
kokonpanoon kuuluu asiantuntijajäsen, säädettäisiin hallintolainkäyttölaissa (lakiehdotus 10). Asiantuntijajäsenistä, kuten heidän asemastaan, nimittämisestään ja kelpoisuusvaatimuksistaan, säädettäisiin kuitenkin tuomioistuinlain 19 luvussa.
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6 luku.

Korkein hallinto-oikeus

1 §. Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät. Pykälä vastaa korkeimmasta hallintooikeudesta annetun lain 1 §:ää.
2 §. Korkeimman hallinto-oikeuden lainkäyttötehtävät. Pykälässä säädettäisiin korkeimman hallinto-oikeuden lainkäyttötehtävistä. Säännös olisi pääosin yhtenevä voimassa olevan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 §:n kanssa. Siihen kuitenkin lisättäisiin säännös, jonka mukaan korkein hallinto-oikeus ratkaisisi myös muut
hallintolainkäyttöä koskevat asiat. Tällä tarkoitettaisiin esimerkiksi tuomarille tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä annettavaa eroa koskevan asian käsittelyä.
3 §. Korkeimman hallinto-oikeuden muut tehtävät. Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin
korkeimman hallinto-oikeuden muut tehtävät, jotka olisivat voimassa olevaa sääntelyä
vastaavat (laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta 3 §). Pykälän 3 kohdan oikeushallintoasialla tarkoitettaisiin edellä korkeimman oikeuden kohdalla 4 luvun 3 §:ssä todetulla tavalla muista tuomioistuimista tulleita hallinnollisia asioita, korkeimman hallinto-oikeuden lainkäyttöhenkilökuntaa koskevia asioita sekä lainkäyttötoiminnan järjestämiseen liittyviä hallinnollisia asioita.
4 §. Lausunnot ja aloitteet lainsäädäntöasioissa. Säännös olisi yhtenevä voimassa olevan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 4 §:n kanssa.
5 §. Asioiden ratkaiseminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin korkeimmasta hallintooikeudesta annetun lain 5 §:ää vastaavasti asioiden ratkaisemisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Säännös olisi kuitenkin yleinen eli lainkäyttöasioiden lisäksi myös
muut asiat ratkaistaisiin täysistunnossa tai muun ratkaisukokoonpanon istunnossa, jollei
asia puheena olevan pykälän perusteella kuuluisi presidentin ratkaistavaksi. Korkein
hallinto-oikeus voisi lainkäyttöasioita käsitellessään toimia jatkossakin jaostoihin jakautuneena.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaussäännös hallintolainkäyttölakiin, jossa säädettäisiin korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta (lakiehdotus 10).
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta
3 ja 4 §:ssä säädetyissä asioissa. Voimassa olevaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta
annetun lain 8 §:n 1 momenttia vastaavasti lainsäädäntöaloitteet käsiteltäisiin täysistunnossa. Oikeushallintoasiat ratkaistaisiin täysistunnossa tai, jos työjärjestyksessä niin
määrättäisiin, kansliaistunnossa. Ne voivat lain mukaan kuulua myös presidentin ratkaistavaksi.
Asiallisena muutoksena nykytilaan olisi se, että myös korkeimman hallinto-oikeuden
kansliaistunnon kokoonpanossa tulisi olla vähintään viisi jäsentä. Tässä kokoonpanossa
ratkaistaisiin muut 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut asiat. Ne voitaisiin tarpeen mukaan kuitenkin
käsitellä täysitunnossa.
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Edellä korkeimman oikeuden kohdalla todettua vastaavasti korkeimman hallintooikeuden hallinto- ja talousasiat kuuluisivat suoraan lain nojalla presidentin ratkaistavaksi. Tämä vastaa pitkälti käytännössä työjärjestyksen perusteella vallitsevaa käytäntöä. Kansliapäällikön, joka ei olisi esittelijä, nimittäminen kuuluisi presidentin päätösvaltaan. Presidentti vahvistaisi talousarvion, nimittäisi myös muun kansliahenkilöstön
sekä ratkaisisi muut tuomioistuimen juoksevaa hallintoa koskevat asiat. Hän voisi ennen
asian ratkaisemista kuulla täysistuntoa. Hän voisi myös siirtää päätösvaltaa muulle virkamiehelle, kuten kansliapäällikölle. Lain mukaan presidentin ratkaistavaksi kuuluvaa
asiaa ei tietenkään voisi siirtää (esimerkiksi kirjallinen varoitus).
6 §. Korkeimman hallinto-oikeuden sijaintipaikka. Pykälän mukaan korkein hallintooikeus sijaitsisi Helsingissä.
7 §. Korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet. Pykälän 1 momentin mukaan korkeimman
hallinto-oikeuden tuomareina olisivat voimassa olevaa korkeimmasta hallintooikeudesta annetun lain 10 §:ää vastaavalla tavalla presidentti sekä vähintään 15 oikeusneuvosta. Edellä jo todetulla tavalla korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen nimike
muuttuisi hallintoneuvoksesta oikeusneuvokseksi. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
voisi tämän lisäksi olla jatkossakin määräaikaisia jäseniä.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säännös korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä, joita ovat ympäristöasiantuntijaneuvokset ja yli-insinöörineuvokset. Voimassa
olevan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 11 §:n mukaan asiantuntijajäsenet osallistuvat asioiden ratkaisemiseen siten kuin korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetussa laissa säädetään. Kuten edellä on todettu hallinto-oikeuden
asiantuntijajäsenten kohdalla, myös viimeksi mainitun lain säännös asiantuntijajäsenten
osallistumisesta kokoonpanoon siirrettäisiin hallintolainkäyttölakiin. Asemasta, nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin muita asiantuntijajäseniä vastaavasti
tuomioistuinlain 19 luvussa.

7 luku.

Markkinaoikeus

1 §. Markkinaoikeuden tehtävät. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin erityistuomioistuimena toimivan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvista asioista. Säännös vastaisi
markkinaoikeudesta annetun lain 1 §:ää.
Pykälän 2 momentissa olisi niin ikään voimassa olevaa sääntelyä vastaava viittaus oikeudenkäynnistä markkinaoikeudesta annettuun lakiin.
2 §. Markkinaoikeuden sijaintipaikka. Pykälä vastaisi voimassa olevaa markkinaoikeudesta annetun lain 2 §:ää, jonka mukaan markkinaoikeus sijaitsee Helsingissä.
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3 §. Markkinaoikeuden jäsenet. Markkinaoikeuden tuomarit lueteltaisiin 1 luvun
5 §:ssä. Vastaava säännös on markkinaoikeudesta annetun lain 3 §:ssä. Markkinaoikeudessa voisi ylituomarin, markkinaoikeustuomareiden ja markkinaoikeusinsinöörien lisäksi olla avustavia tuomareita.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin voimassa olevaa markkinaoikeudesta annetun lain
5 §:ää täsmällisempi säännös markkinaoikeuden asiantuntijajäsenistä. Asiantuntijajäsenten osallistumisesta ratkaisukokoonpanoon säädettäisiin tarkemmin oikeudenkäynnistä
markkinaoikeudessa annetussa laissa, jonne nykyisin markkinaoikeudesta annetun lain
päätösvaltaisuutta koskevat säännökset sijoitettaisiin (lakiehdotus 6). Asiantuntijajäsenten asemasta, nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin tuomioistuinlain
19 luvussa.

8 luku.

Työtuomioistuin

1 §. Työtuomioistuimen tehtävät. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yleisluontoisesti
työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista asioista. Sen mukaan työtuomioistuin toimii
erityistuomioistuimena työ- ja virkaehtosopimuksia koskevissa riita-asioissa sekä käsittelee eräitä valitusasioita sen mukaan kuin erikseen säädetään. Yksityiskohtainen luettelo työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista asioista säilytettäisiin työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:ssä.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin siten yleisviittaus työtuomioistuimesta annettuun lakiin.
2 §. Työtuomioistuimen sijaintipaikka. Pykälän mukaan työtuomioistuin sijaitsisi Helsingissä.
3 §. Työtuomioistuimen jäsenet. Työtuomioistuimen tuomarit lueteltaisiin 1 luvun 5 §:n
yleissäännöksessä. Sitä asiallisesti vastaava säännös on voimassa oleva työtuomioistuimesta annetun lain 2 §:n 1 momentti. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin täydentävästi, että presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen lisäksi työtuomioistuimessa voisi
olla avustava tuomari. Työtuomioistuimen koko huomioon ottaen tällaisia voisi olla
vain yksi.
Työtuomioistuimen sivutoimisia jäseniä nimitettäisiin asiantuntijajäseniksi, kuten muidenkin tuomioistuinten ratkaisukokoonpanoon kuuluvia muita jäseniä kuin tuomareita.
Nimikkeen muutoksesta huolimatta heidän asemansa ja tehtävänsä pysyisivät nykyisellään. Asiantuntijajäsenistä säädettäisiin pykälän 2 momentissa, jonka mukaan työtuomioistuimessa olisi nykyistä vastaavasti 14 asiantuntijajäsentä, joista osa olisi työnantaja- tai työntekijäetuja edustavia sekä osa lainoppineita ja ilman tällaista intressiedustusta
toimivia.
Tarkemmat säännökset työtuomioistuimen ratkaisukokoonpanosta ja asiantuntijajäsenten kuulumisesta siihen olisivat työtuomioistuimesta annetussa laissa (lakiehdotus 7).
Asiantuntijajäsenten asemasta, kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä ja siitä, minkä
tahojen ehdotuksista nimitykset tehdään, säädettäisiin tuomioistuinlain 19 luvussa.
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9 luku.

Vakuutusoikeus

1 §. Vakuutusoikeuden tehtävät. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vakuutusoikeuden
toimivaltaan kuuluvista asioista. Säännös vastaisi voimassa olevaa vakuutusoikeuslain
1 §:ää.
Lisäksi 2 momenttiin otettaisiin edellä muita erityistuomioistuimia koskevissa säännöksissä vastaavalla tavalla yleisviittaus oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annettuun
lakiin, joka korvaisi voimassa olevan vakuutusoikeuslain siltä osin kuin siinä on oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä.
2 §. Vakuutusoikeuden sijaintipaikka. Pykälän mukaan myös vakuutusoikeus sijaitsisi
Helsingissä.
3 §. Vakuutusoikeuden jäsenet. Edellä 1 luvun 5 §:ssä lueteltujen tuomareiden lisäksi
vakuutusoikeudessa voisi muita monijäsenisiä tuomioistuimia vastaavasti olla avustavia
tuomareita. Voimassa olevan vakuutusoikeuslain 2 §:n 1 momentin toinen virke esittelijän mahdollisuudesta toimia vakuutusoikeuden jäsenenä kumottaisiin.
Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin vakuutusoikeuslain 2 §:n 2 momenttia vastaavasti
vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenet, joita ovat lääkärijäsenet sekä intressiedustuksen
perusteella nimettävät työoloja tai yritystoimintaa sekä sotilasvamma-asioita tuntevat
jäsenet. Asiantuntijajäsenten asemasta, kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä säädettäisiin tuomioistuinlain 19 luvussa. Heidän osallistumisestaan asioiden käsittelyyn ja
ratkaisemiseen säädettäisiin tarkemmin oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetussa laissa (lakiehdotus 5).
Mahdollisuudesta pyytää lausuntoa vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiltä, jotka eivät
ole ratkaisukokoonpanon jäseniä, mutta jotka nimitetään vastaavalla tavalla kuin vakuutusoikeuden lääkärijäsenet, säädettäisiin oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 16 §:ssä.

10 luku.

Tuomioistuimen työskentelyn järjestäminen, johtaminen ja hallinto

1 §. Johtaminen. Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuinta johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa päällikkötuomari. Säännös olisi yhteinen kaikille tuomioistuimille.
Säännös vastaisi asiallisesti eri tuomioistuimia koskevissa laissa olevia säännöksiä päällikkötuomarin tehtävästä ja vastuusta.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimessa tulisi olla johtoryhmä päällikkötuomarin
tukena tuomioistuimen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmä on jo nykyisin asetusten mukaan oltava hovioikeudessa, hallinto-oikeudessa ja vakuutusoikeudessa. Käräjäoikeusasetuksen 24 §:n mukaan käräjäoikeudessa voi olla johtoryhmä.
Kaikkien pienimmissä käräjäoikeuksissa johtoryhmää ei kuitenkaan ole. Työtuomioistuimessa ei nykyisin ole johtoryhmää. Säännöksen perusteella kaikissa tuomioistuimissa
olisi jatkossa oltava johtoryhmä.
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Säännös johtoryhmästä ei 3 momentin mukaan kuitenkaan koskisi ylimpiä tuomioistuimia näiden tuomioistuinten muista tuomioistuimista poikkeavan päätöksentekojärjestelmän vuoksi.
Johtoryhmän tehtäviä ei lueteltaisi yksityiskohtaisesti laissa vaan niistä määrättäisiin
tarkemmin tuomioistuimen työjärjestyksessä. Johtoryhmässä on syytä valmistelevasti
käsitellä ainakin kaikki tuomioistuimen johtamista, toimintaa ja kehittämistä koskevat
merkittävät asiat. Näistä moni asia on lain mukaan käsiteltävä myös yhteistoimintamenettelyssä (laki yhteistoimintamenettelystä valtion virastoissa ja laitoksissa,
1233/2013). Määräaikaisten tuomareiden nimitysasioissa johtoryhmää on kuultava
14 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan, jollei se ole tarpeetonta nimityksen lyhytaikaisuuden tai muun syyn vuoksi. Myös nimitettäessä esittelijä vakinaiseen virkasuhteeseen
johtoryhmää olisi aina kuultava, vaikka nimenomaista säännöstä tästä ei lakiin ole otettu. Myös muissa nimitysasioissa ja tärkeissä virkasuhdetta koskevissa asioissa johtoryhmää on syytä tarpeen mukaan kuulla.
2 §. Hallinnollisten asioiden ratkaiseminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin päällikkötuomarin päätösvallasta hallinto- ja talousasioissa sekä tämän oikeudesta siirtää
asia muun virkamiehen ratkaistavaksi asiallisesti nykyistä sääntelyä vastaavasti. Ehdotus merkitsisi kuitenkin muutosta työtuomioistuimen osalta, sillä työtuomioistuimessa
hallintoasiat ratkaistaan nykyisin hallintojaostossa. Ehdotuksen mukaan työtuomioistuimessakin päätösvalta tulisi presidentille. Ylimpien tuomioistuimen osalta noudatettaisiin, mitä niistä säädettäisiin 4 ja 6 luvussa.
Pykälän 2 momentin mukaan päällikkötuomari voisi siirtää monijäsenisessä tuomioistuimessa lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa sekä lainsäädäntöaloitteen tekemistä
koskevan asian täysistunnon ratkaistavaksi. Sääntely vastaa yleisesti ottaen nykytilaa.
Ylimpien tuomioistuinten toimivallasta tehdä aloitteita lainsäädäntöasioissa on perustuslain tasoinen säännös (99 § 2 mom.). Tämän lisäksi tästä tehtävästä säädettäisiin niitä
koskevissa luvuissa (ks. 4 luku 4 § ja 6 luku 4 §). Muiden tuomioistuinten osalta ei pidetä enää tarpeen erikseen laissa säätää aloitteen tekemisestä, koska tämä oikeus niillä
on muutenkin.
Pykälän 3 momentin mukaan päällikkötuomarin oikeudesta siirtää asia muun virkamiehen ratkaistavaksi määrättäisiin työjärjestyksessä. Tällä tarkoitettaisiin voimassa olevaa
sääntelyä vastaavasti sitä, että asiaa, joka lain tai asian laadun perusteella kuuluu päällikkötuomarille, ei saisi siirtää. Tällaisia asioita olisivat ensinnäkin ne asiat, jotka tuomioistuinlaissa tai muussa laissa olisi säädetty nimenomaisesti päällikkötuomarin ratkaistavaksi (muun muassa määräaikaisten tuomareiden nimittäminen, kirjallinen varoitus, virantoimituksesta pidättäminen). Asiaa, joka olisi laadultaan sellainen, että sen olisi katsottava kuuluvan päällikkötuomarille, ei myöskään saisi siirtää. Momentin toiseen
virkkeeseen otettaisiin voimassa olevaa vastaava säännös päällikkötuomarin oikeudesta
ottaa siirtämänsä tai muutoin muun virkamiehen ratkaistavaksi kuuluva asia itselleen
ratkaistavaksi.
Koska asioiden ratkaisemista ylimmissä tuomioistuimissa olisi säädetty jo niitä koskevissa luvuissa, kyseinen pykälä ei 4 momentin mukaan koskisi korkeinta oikeutta eikä
korkeinta hallinto-oikeutta.
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3 §. Päällikkötuomarin tehtävät. Pykälässä säädettäisiin päällikkötuomarin tehtävistä.
Säännös olisi yhteinen kaikille tuomioistuimille. Vastaavia voimassa olevia säännöksiä
ovat hovioikeusasetuksen 6 §, hallinto-oikeusasetuksen 8 §, työtuomioistuimesta annetun asetuksen 2 § ja vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §. Pykälä
kirjoitettaisiin kuitenkin nykyistä yleisempään muotoon. Pykälän mukaan päällikkötuomarin tehtävänä olisi huolehtia tuomioistuimen toimintakyvystä ja sen kehittämisestä, tulostavoitteiden asettamisesta ja niiden toteutumisesta. Niin ikään hänen tulisi valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta ratkaisutoiminnassa sekä osallistua lainkäyttöön johtamisen niin salliessa.
4 §. Osastot. Pykälässä säädettäisiin tuomioistuinten jakautumisesta osastoihin. Säännös
vastaisi voimassa olevaa hovioikeuslain 8 §:n 1 momenttia, hallinto-oikeuslain 13 §:ää,
markkinaoikeudesta annetun lain 28 §:ää ja vakuutusoikeuslain 9 §:n 1 momenttia. Käsitteistön yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan, että jatkossa hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa olisi jaostojen sijaan osastoja.
Osastoihin jakaantumisesta määrättäisiin tarkemmin työjärjestyksessä. Näin ollen kumottaisiin käräjäoikeuslain 18 a §:n säännökset niistä perusteista, joilla osastoja voidaan
perustaa. Tästä huolimatta käräjäoikeuteen voitaisiin edelleenkin perustaa niin sanottu
kieliosasto, mikäli se olisi tarpeen suomen- ja ruotsinkielisen väestön palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Oikeusministeriön päätöksen sijaan tämä voitaisiin jatkossa tehdä kunkin tuomioistuimen työjärjestyksessä.
Kuten nykytilakuvauksessa on selostettu, tarve tällaisten osastojen perustamiselle on
osoittautunut vähäiseksi. Käytännössä ruotsinkielisen väestön oikeudet tulevat turvatuiksi varmistumalla siitä, että tuomioistuimissa on riittävästi ruotsinkielen taitoisia
tuomareita ja muuta henkilökuntaa. Tästä syystä säännöksen ottaminen tuomioistuinlakiin ei ole tarpeellista. Samasta syystä myöskään käräjäoikeuslain 18 b–c §:n
tarkentavia säännöksiä kieliosaston virkakielestä ei olisi tarpeen säilyttää. Myös kielilain 16 a §:n ja 26 §:n 2 momentin viittaussäännökset käräjäoikeuslain mainittuihin pykäliin tulisivat kumottaviksi (ks. lakiehdotus 13). Asian käsittelykieli määräytyisi kielilain 14–16 §:n perusteella. Tällaisen osaston työkieli määräytyisi kielilain 26 §:n perusteella.
Pykälän 2 momentin mukaan osastoa johtaisi päällikkötuomarin osaston johtajaksi määräämä lainoppinut tuomari tai päällikkötuomari itse. Aiemmin todetusti ylimpiä tuomioistuimia lukuun ottamatta kaikissa tuomioistuimissa siirryttäisiin johtamisjärjestelmään,
jossa osastojen johtajan tehtävät olisivat määräaikaisia (ks. kohta 3.2.2). Momentin
säännös olisi luonteeltaan yleissäännös, jota täsmentäisi 4 ja 5 §:n säännökset osaston
johtajan määräämisestä ja tehtävistä. Momentin yleissäännös olisi tarpeen, koska käytännössä myös päällikkötuomari voisi toimia osaston johtajana.
Selvyyden vuoksi pykälän 3 momenttiin otettaisiin säännös, jonka mukaan korkeimman
oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jakautumisesta on voimassa, mitä 4 ja 6 luvussa on säädetty.
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5 §. Osaston johtajan tehtävään määrääminen. Pykälässä säädettäisiin osaston johtajan
määräämisessä noudatettavasta menettelystä. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa käräjäoikeuslain 18 d §:ää, hallinto-oikeuslain 13 a §:ää ja markkinaoikeudesta annetun lain 29 §:ää. Ehdotuksen mukaan vastaavalla tavalla osaston johtaja määrättäisiin
tehtäväänsä myös hovioikeudessa ja vakuutusoikeudessa. Säännös olisi siten kaikille
näille tuomioistuimille yhteinen.
Koska hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden jaostot muutettaisiin osastoiksi, niiden
johtajia nimitettäisiin jaostojen puheenjohtajan sijaan osaston johtajaksi. Säännöstä täsmennettäisiin lisäksi niin, että osaston johtajana voisi toimia vain lainoppinut tuomari.
Näin ollen maaoikeus- tai markkinaoikeusinsinööri taikka luonnontieteen tai tekniikan
alaan perehtynyt hallinto-oikeustuomari ei voisi toimia osaston johtajana. Käräjäoikeuden ja markkinaoikeuden osalta tämä on nykytilaa vastaava rajoitus, mutta Vaasan hallinto-oikeuden osalta tämä tarkoittaisi muutosta voimassa olevaan sääntelyyn nähden.
Pykälän 2 momentin säännös määräyksen peruuttamisesta vastaisi voimassa olevaa
lainsäädäntöä.
6 §. Osaston johtajan tehtävät. Pykälässä säädettäisiin osaston johtajan tehtävistä.
Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa käräjäoikeuslain 18 e §:n 1 momenttia,
hallinto-oikeuslain 13 b §:n 1 momenttia ja markkinaoikeudesta annetun lain 30 §:ää.
Osaston johtajien tehtävänä olisi lisäksi toimia päällikkötuomarin sijaisena, mistä säädettäisiin kuitenkin virkavapautta ja sijaisuuksia koskevassa 15 luvussa.
7 §. Asioiden jakaminen. Pykälässä säädettäisiin perusteista, joilla asiat tuomioistuimissa jaetaan tuomareille. Säännös koskisi kaikkia tuomioistuimia. Tuomioistuimen riippumattomuuteen kuuluu osana se, että asiat jaetaan tuomareille asiallisia perusteita noudattaen. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi tuomarille,
joka on riippumaton, puolueeton ja esteetön, ja joka on valikoitunut ennalta määrätyin
ja asianmukaisin perustein. Kenelläkään ei siten ole oikeutta valita tuomaria. Tämän
oikeusturvanäkökohdan lisäksi tuomioistuimen riippumattomuus edellyttää, että asioiden jakaminen on yksin tuomioistuimelle kuuluva asia.
Pykälän mukaan asiat olisi jaettava tuomareille työjärjestyksessä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jakoperusteet tulisi siten vahvistaa etukäteen. Perusteita määriteltäessä voitaisiin ottaa huomioon kunkin tuomioistuimen erityispiirteet, kuten osastoihin jakautuminen, asiaryhmäjako sekä kielellisten oikeuksien turvaaminen. Perusteiden tulisi
olla selkeitä ja turvata asianosaisten oikeus puolueettomaan ja esteettömään tuomariin.
Niiden tulisi olla määritelty myös siten, että asioiden jakamisella ei voitaisi vaikuttaa
asian lopputulokseen. Tällä ei kuitenkaan tarkoitettaisi sitä, ettei asian jakamisessa voitaisi ottaa huomioon sen edellyttämää erityisasiantuntemusta. Myös muissa tapauksissa
voisi yksittäisen asian laatu tai esimerkiksi näköpiirissä oleva tuomarin virkasuhteen
päättyminen puoltaa asian jakamista tietyllä, olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla. Perusteiden tulisi lisäksi olla sellaisia, että niillä varmistettaisiin tuomarityön tehokas käyttö sekä työmäärään tasapuolinen jakautuminen henkilöstön kesken.
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Työjärjestyksessä vahvistetuista perusteista voitaisiin pykälän 2 momentin mukaan yksittäistapauksessa poiketa vain painavasta ja hyväksyttävästä syystä. Tämän tulisi olla
hyvin poikkeuksellista.
Pykälän 3 momentin mukaan asioiden jakamiseen osallistuva ei saa olla esteellinen kyseisessä asiassa.
8 §. Asian uudelleen jakaminen. Pykälässä säädettäisiin perusteista, joilla kertaalleen
jaettu asia voitaisiin jakaa uudelleen eli käytännössä siirtää toiselle tuomarille. Vastaavaa laintasoista sääntelyä ei tällä hetkellä ole. Säännös koskisi kaikkia tuomioistuimia.
Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan asia voitaisiin ottaa tuomarilta
pois vastoin tämän tahtoa vain, jos siihen olisi asianmukaiset perusteet. Tällaisena perusteena olisivat tuomarin sairaus, asian käsittelyn viivästymisen estäminen, työmäärän
tasainen jakautuminen tai muu erityinen syy. Asiaa on arvioitava erityisesti asianosaisen
oikeusturvan kannalta. Asianosaisella on oikeus saada asiansa viivytyksettä käsiteltyä.
Jos tämä oikeus vaarantuu sen vuoksi, että tuomarin työt ovat kasaantuneet, tuomarin
oikeus ratkaista hänelle jaettu asia joutuu väistymään. Asioiden pois ottamisessa olisi
noudatettava tietenkin harkintaa. Käytännön tilanteissa tuomarit yleensä antavat suostumuksensa asian uudelleen jakamiseen. Pois ottaminen saattaa sisältää myös vain sen,
että asia jaetaan toisen valmisteltavaksi mutta tuomari voi kuitenkin osallistua kokoonpanon muuna jäsenenä asian ratkaisemiseen.
On tavallista, että tuomioistuimissa siirretään jo jaettuja asioita tuomareiden kesken täysin hyväksyttävistä syistä. Tämä voi johtua esimerkiksi tuomarin sairastumisesta tai siitä
että asia onkin käsiteltävä yhdessä toisen asian kanssa tai että tuomarin työtehtäviä joudutaan järjestämään uudelleen muiden, ehkä kiireellisempien asioiden vaatiman työpanoksen vuoksi. Siirtäminen tapahtuu normaalein työnjakotoimin ao. yksikössä. Ehdotettu säännös koskee vain asian uudelleen jakamista siinä tilanteessa, kun tuomari selvästi vastustaa asian poisottamista ja vain silloin siirtämiseen tarvittaisiin päällikkötuomarin perusteltu päätös. Säännös ei edellytä, että tuomarin suostumusta asian siirtämiseen tavanomaisessa tilanteessa tulisi aina erikseen tiedustella, jos ei ole mitään syytä
olettaa tuomarin vastustavan toimenpidettä. Tuomarin esteellisyystilanteita säännös ei
tietenkään koske.
Asiaa uudelleen jaettaessa on noudatettava asioiden jakamisessa muutenkin noudatettavia periaatteita. On tärkeää, että tätä poikkeuksellista toimenpidettä koskeva sääntely on
läpinäkyvää. Siksi päätöksen siitä tekisi päällikkötuomari. Päätös olisi myös perusteltava.
9 §. Työjärjestys. Pykälän 1 momentin mukaan korkeimman oikeuden ja korkeimman
hallinto-oikeuden työjärjestyksen vahvistaminen kuuluisi täysistunnolle. Muun tuomioistuimen työjärjestyksen vahvistaisi päällikkötuomari.
Työjärjestyksen merkityksen korostuminen edellyttää, että työjärjestys on helposti kaikkien saatavilla. Tästä syystä pykälän 2 momentissa säädettäisiin nimenomaisesti työjärjestyksen julkisuudesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sen tulisi olla nähtävillä
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tuomioistuimen tai tuomioistuinlaitoksen kotisivuilla. Sen tulisi olla tuomioistuimessa
saatavilla myös asiakastiloissa.
Tuomioistuimen velvollisuudesta toimittaa työjärjestys tiedoksi ylemmälle tuomioistuimelle luovuttaisiin. Niin ikään ylimpien tuomioistuinten velvollisuudesta julkaista
työjärjestyksensä Suomen säädöskokoelmassa luovuttaisiin.
10 §. Toimintakertomus. Pykälä olisi uusi. Siinä säädettäisiin tuomioistuimen velvollisuudesta antaa vuosittain toimintakertomus, joka olisi julkinen. Toimintakertomuksen
tulisi sisältää ainakin tärkeimmät tuomioistuimen toimintaa koskevat tunnusluvut, tiedot
asioiden käsittelyajoista sekä toiminnan tuloksellisuudesta. Tuomioistuimet voisivat
myös yhdessä laatia toimintakertomuksen.

III OSA
11 luku.

TUOMARIT
Tuomari tuomiovallan käyttäjänä ja virkamiehenä

1 §. Tuomarin velvollisuuksista. Pykälä olisi uusi ja se täydentäisi 1 luvun 6 §:ää. Mainitussa pykälässä säädetään tuomarin asemasta tuomiovallan käyttäjänä, hänen riippumattomuudestaan ja sitä turvaavasta virassapysymisoikeudesta. Tuomarin riippumattomuutta koskevan periaatteen mukaisesti pykälässä säädettäisiin vielä, että tuomari käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti ja häntä sitoisi vain laki.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin eräistä tuomarin asemaan kuuluvista velvollisuuksista. Tuomarilla on niin sanottu ratkaisupakko. Tuomarin velvollisuutena on ratkaista
hänen käsiteltäväkseen jaettu asia. Tästä periaatteesta on kuitenkin poikettava, jos tuomari on esteellinen. Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n mukaan tuomari ei näet saa
käsitellä asiaa, jos hän on lain mukaan esteellinen. On myös tilanteita, joissa on asianmukaiset perusteet jakaa asia uudelleen. Niin kuin aiemmin on jo todettu 10 luvun
8 §:ssä on nimenomainen säännös siitä, millä edellytyksin asia voidaan jakaa uudelleen
tuomarin sitä vastustaessa.
Virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä
asianmukaisesti ja viivytyksettä. Tuomarilla tunnollisuus- ja huolellisuusvaatimus on
korostettu. Tuomioistuimen ratkaisut koskevat ihmisille ja yhteisöille tärkeitä asioita.
Tuomioistuimen menettelyssä tai tuomiossa olevia virheitä ei voida korjata samalla tavoin kuin hallintotoiminnassa. Luottamus oikeuslaitokseen edellyttää että tuomareiden
toiminta on kaikilta osin ammattimaista ja luotettavaa. Perustuslain 21 §:n mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksiin kuuluu oikeus saada asia viivytyksettä
toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Näin ollen valtion virkamieslain säännöksistä huolimatta on pidetty tarpeellisena, että tuomioistuinlaissa vielä erikseen säädetään
tuomarin työtä koskevasta huolellisuus- ja joutuisuusvaatimuksesta.
Tämän lisäksi 3 momentissa viitattaisiin siihen, mitä valtion virkamiesten velvollisuuksista säädetään yleisesti virkamieslain 4 luvussa. Luvussa säädetään paitsi virkamiehen
velvollisuudesta suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä myös hänen velvollisuudestaan noudattaa työnjohtomääräyksiä. Niin ikään säännöksissä on
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vaatimuksia tuomarin käyttäytymiseen, luottamuksen turvaamiseen ja vaitiolovelvollisuuteen liittyen.
2 §. Tuomarin vastuu virkatoimista. Pykälään otettaisiin viittaussäännös, jonka mukaan
tuomarin vastuusta virkatoimistaan on voimassa, mitä perustuslain 118 §:ssä ja muussa
laissa, kuten rikoslaissa ja vahingonkorvauslaissa, säädetään.
3 §. Tuomari esittelijänä. Kun asia lain mukaan ratkaistaan tuomioistuimessa monijäsenisessä kokoonpanossa esittelystä, voi pykälän mukaan myös tuomari esitellä asian.
Asia voidaan siis aina ratkaista myös ilman esittelijää, kun tuomari on esittelijä. Säännös olisi yhteinen kaikille tuomioistuimille. Esimerkiksi hovioikeuksissa ja hallintooikeuksissa nykyisin jo varsin suuri määrä asioista ratkaistaan tuomarin esittelystä.
4 §. Koulutus. Pykälässä säädettäisiin tuomarin velvollisuudesta ylläpitää ja kehittää
laintuntemustaan, oikeudellista osaamistaan ja ammattitaitoaan. Käytännössä tämä velvollisuus kuuluu myös virkamiehen yleisiin velvollisuuksiin. Selvää on, että koulutukseen osallistumisesta oman ammattitaidon kehittämiseksi ei voida kieltäytyä vetoamalla
tuomarien riippumattomuuteen. On huomattava, että asianajajia velvoittavien hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukaan jokaisella asianajajalla on velvollisuus käyttää
koulutukseen tietty tuntimäärä vuodessa. Nyt ehdotettu velvoite on luonteeltaan yleinen.
Kunkin tuomioistuimen omaan harkintaan jää, tuleeko koulutusvelvoite määritellä esimerkiksi työjärjestyksessä tarkemmin.
Tuomarin velvollisuuden vastapainona olisi velvollisuus järjestää riittävästi koulutusta,
johon tuomareilla tulisi olla mahdollisuus myös käytännössä osallistua. Vastuu koulutuksen järjestämisestä on ensinnä valtiovallalla, jonka tulee huolehtia, että koulutukseen
on riittävästi voimavaroja ja osaltaan myös siitä, että koulutusta on tarjolla. Tuomioistuinten velvollisuutena on puolestaan järjestää työskentely tuomioistuimissa niin, että
tuomareilla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua koulutukseen. Työmäärä ei siten
saisi muodostua kohtuuttoman suureksi yksittäisille tuomareille niin, että ammattitaidon
kehittämiseen ei jää käytännön mahdollisuuksia.
5 §. Sivutoimet ja sivutoimilupa. Pykälässä säädettäisiin tuomareiden sivutoimista. Niin
ikään tuomioistuimen esittelijöiden sivutoimia koskevassa säännöksessä viitattaisiin puheena olevaan pykälään (21 luku 10 §). Asiantuntijajäsenen tehtävä on jo luonteeltaan
sivutoimi. Asiantuntijajäsenen päätoimen ja mahdollisten muiden sivutointen merkitys
tehtävässä toimimiselle arvioitaisiin yksinomaan sidonnaisuusilmoitusten perusteella.
Heiltä ei siten edellytettäisi sivutoimilupaa.
Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuinten lainkäyttöhenkilökunnan sivutoimet olisivat voimassa olevan virkamieslain 18 §:n mukaisesti luvanvaraisia. Sivutoimisääntelyä
täsmennettäisiin niin, että tuomari ei saisi toimia välimiesoikeudessa riidan yhden osapuolen yksin nimeämänä välimiehenä. Tuomari voi olla siis molempien asianosaisten
yhteisesti nimeämä, yleensä ainoa välimies tai asianosaisten nimeämien välimiesten valitsema, välimiesoikeuden puheenjohtajana toimiva välimies. Tämä on korkeimmassa
oikeudessa noudatetun käytännön mukainen vaatimus.
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Pykälän 2 momenttiin otettaisiin yleisviittaus virkamieslain 18 §:ään. Näin ollen tuomareiden ja esittelijöiden sivutoimesta olisi muutoin voimassa, mitä sivutoimesta säädetään valtion virkamieslaissa. Mainittua pykälää ehdotetaan tässä esityksessä tarkistettavaksi siten, että välimiesmenettelyn asianosaisia koskevan tiedon salassapito ei koskisi
asianosaisten asiamiehiä tai avustajia, jos nämä ovat asianajajia, julkisia oikeusavustajia
tai luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Jos asianosaista edustaa tai avustaa asianosaisen palveluksessa oleva henkilö, häntä koskeva tieto olisi salassa pidettävä.
6 §. Sivutoimiluvan hakeminen. Pykälän 1 momentissa säädetään voimassa olevaa oikeutta vastaavasti sivutoimiluvan hakemisesta. Lupaa olisi haettava siltä tuomioistuimelta,
jossa tuomari työskentelee. Päällikkötuomari hakisi lupaa ylemmältä oikeudelta.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin velvollisuudesta ilmoittaa lupa-asian käsittelevän
tuomioistuimen päällikkötuomarille myös välimiesoikeuden asianosaisia koskevat tiedot, jotka ovat virkamieslain 18 §:n 5 momentin nojalla salassa pidettäviä.
7 §. Sivutoimesta saadun tulon ilmoittaminen. Pykälässä säädettäisiin tuomarin ja esittelijän velvollisuudesta ilmoittaa sivutoimista maksetuista tuloista. Säännös olisi uusi ja
sillä on tarkoitus lisätä tuomareiden sivutoimien avoimuutta.
Pykälän 1 momentin mukaan tuomarin ja esittelijän olisi vuosittain ilmoitettava edellisenä vuonna sivutoimista maksettu tulo. Ilmoitettava olisi myös maksaja, jollei tieto olisi salassa pidettävä. Käytännössä siis välimiespalkkioiden määrä olisi ilmoitettava, mutta asianosaistietoja ei niitä koskevan salassapitomääräyksen perusteella annettaisi. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitsisi tehdä, jos tulojen yhteismäärä bruttona ei ylitä 10 000
euroa. Jos sivutulojen yhteismäärä ylittää 10 000 euroa, olisi kaikki sinä vuonna sivutoimesta saadut tulot ilmoitettava, vaikka niiden määrät olisivat yksittäin vähäisiä. Sivutoimesta saatua palkkiota koskevat tiedot olisivat viranomaisten toiminnasta annetun
lain (621/2001) 24 §:n 1 momentin 23 kohdassa vuositulojen salassapidosta säädetyn
estämättä julkisia.
Pykälän 2 momentin mukaan ilmoitus olisi tehtävä kalenterivuosittain viimeistään seuraavan vuoden toukokuussa. Tämä ajankohta on valittu siksi, että tällöin tiedot olisivat
helposti saatavissa veroehdotuksessa ja tarkistettavissa. Ilmoitus annettaisiin työnantajatuomioistuimelle. Ylimpien tuomioistuinten presidenttejä lukuun ottamatta päällikkötuomarit toimittaisivat ilmoituksen kuitenkin ylemmälle tuomioistuimelle.
8 §. Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri. Pykälän mukaan tuomarin sidonnaisuuksia ja
sivutoimia varten on Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä rekisteri, josta säädetään tarkemmin 24 luvussa.
9 §. Päällikkötuomarin terveydentilan selvittäminen. Valtion virkamiehenä tuomaria
koskee virkamieslain 19 §:ssä säädetty velvollisuus asianomaisen viranomaisen pyynnöstä antaa tälle tehtävän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja. Virkamies voidaan myös määrätä hänen terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin
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tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on tarpeen tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Lisäksi oikeudesta velvoittaa virkamies toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus säädetään yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 8 §:ssä.
Päällikkötuomarilla on tuomioistuimen johtamisessa suuri vastuu. Vaikka ehdotuksen
mukaan päällikkötuomarin virka muuttuisi määräaikaiseksi, päällikkötuomareilla olisi
toimikautensa ajan perustuslaissa säädetty vahva virassapysymisoikeus. Päällikkötuomarin osalta hänen työkykynsä selvittämisestä ja muista siihen liittyvistä toimenpiteistä
päättää ylempi tuomioistuin. Ylemmällä tuomioistuimella ei ole käytännön mahdollisuuksia tehdä päällikkötuomarin työkykyä koskevia havaintoja samalla tavoin kuin
päällikkötuomarit kykenevät tekemään samassa tuomioistuimessa työskentelevistä tuomareista. Siksi on perusteltua, että päällikkötuomareiden olisi määräajoin omasta aloitteestaan osallistuttava työkykynsä arviointia koskeviin terveydentilan tutkimuksiin.
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan tällaiset tutkimukset olisi toimitettava kolmen
vuoden välein. Käytännössä päällikkötuomarin tulisi siten käydä säännöllisin väliajoin
esimerkiksi työterveyslääkärin vastaanotolla.
Pykälän 2 momentin mukaan tutkimuksen suorittavan terveydenhoitoyksikön olisi toimitettava työkykyä koskeva lausunto tuomioistuimelle. Käräjäoikeuden laamannia koskeva lausunto toimitettaisiin hovioikeudelle, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidenttiä koskeva lausunto korkeimmalle oikeudelle, muiden tuomioistuinten ylituomareita koskevat lausunnot korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Ylimpien tuomioistuinten presidenttejä koskevan lausunnon käsittelisi asianomainen tuomioistuin.
Pykälän 3 momentin mukaan tutkimuksista ja lausunnosta aiheutuvat kustannukset suoritettaisiin valtion varoista.

12 luku.

Tuomareiden kelpoisuusvaatimukset

Luvussa säädettäisiin tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista ja nimitysperusteista. Lukuun kerättäisiin nimityslaissa olevien yleisten kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten lisäksi kaikki nykyisin eri organisaatiolaeissa olevat tiettyihin tuomarin virkoihin vaadittavaa erityisasiantuntemusta koskevat säännökset. Sisällöllisesti sääntely vastaisi pääosin voimassa olevaa. Lisäksi lukuun otettaisiin säännökset erityistä kielitaitoa edellyttävistä tuomarin viroista, joita ehdotuksen mukaan voisi käräjäoikeuksien lisäksi jatkossa olla muissakin kaksikielisissä tuomioistuimissa.
1 §. Tuomareiden yleiset kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet. Pykälä vastaisi
voimassa olevaa nimittämislain 11 §:n 1 momenttia. Siihen tehtäisiin tekninen tarkennus, jolla ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon nimike muutettaisiin oikeustieteen kandidaatista oikeustieteen maisteriksi. Selvyyden vuoksi pykälässä täsmennettäisiin, että ylemmällä oikeustieteellisellä tutkinnolla tarkoitetaan muuta kuin vuoden
2011 alusta käyttöön otettua kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkintoa (MICL). Koska kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterilla ei välttämättä ole samanlaisia tietoja kansallisesta oikeusjärjestyksestä kuin oikeustieteen maisterilla, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaminen ei
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olisi riittävä tuomarin virkaan. Kyseinen tutkinto ei siten käytännössä anna pätevyyttä
tehtävään, johon kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomarin kielitaitovaatimuksista säädetään 9 §:ssä.
2 §. Ylimpien tuomioistuinten tuomareita koskevat kelpoisuusvaatimukset. Pykälä vastaisi nimittämislain 11 §:n 2 momenttia. Presidentiltä, kuten myös muilta päällikkötuomareilta kelpoisuusvaatimuksena edellytettävästä johtamistaidosta säädettäisiin omassa
pykälässään.
3 §. Päällikkötuomareita koskevat kelpoisuusvaatimukset. Pykälä vastaisi sisällöllisesti
voimassa olevaa nimittämislain 11 §:n 3 momenttia. Koska päällikkötuomarit olisi määritelty 1 luvun 5 §:ssä, ei päällikkötuomarin virkoja tarvitsisi enää luetella pykälässä.
4 §. Maaoikeusasioiden vastuutuomarin kelpoisuusvaatimukset. Pykälä vastaisi sisällöllisesti voimassa olevaa käräjäoikeuslain 3 §:n § momenttia.
5 §. Maaoikeusinsinöörin kelpoisuusvaatimukset. Maaoikeusinsinööri on tuomari ja hänen nimittämisessään noudatetaan samaa menettelyä kuin muuhunkin tuomarin virkaan
nimitettäessä. Pykälä vastaisi sisällöllisesti voimassa olevaa käräjäoikeuslain 13 a §:n 2
ja 3 momenttia.
Tuomarinvalintalautakunnan velvollisuudesta pyytää hakijoista lausunto maanmittauslaitoksen keskushallinnolta säädettäisiin 13 luvun 9 §:n 1 momentissa.
6 §. Vesi- ja ympäristönsuojeluasioihin perehtyneen hallinto-oikeustuomarin kelpoisuusvaatimukset. Pykälä vastaisi voimassa olevaa hallinto-oikeuslain 5 §:n 2 momenttia.
Pykälässä oleva viittaus vesilakiin (264/1961) muutettaisiin koskemaan samannimistä
uutta lakia (587/2011).
7 §. Markkinaoikeuden ylituomarin ja markkinaoikeusoikeustuomarin kelpoisuusvaatimukset. Pykälä vastaisi voimassa olevaa markkinaoikeudesta annetun lain 4 §:n
1 momenttia.
8 §. Markkinaoikeusinsinöörin kelpoisuusvaatimukset. Pykälä vastaisi voimassa olevaa
markkinaoikeudesta annetun lain 4 §:n 2 momenttia. Säännös tuomioistuimen lausunnon antamisesta markkinaoikeusinsinöörin nimittämisasiassa sijoitettaisiin tuomioistuimen lausunnon antamista koskevaan 13 luvun 10 §:ään.
9 §. Tuomareiden suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevaa nimittämislain 12 §:n 1 momenttia. Kielitaitovaatimukset koskevat kaikkia edellä 1–8 §:ssä tarkoitettuja tuomareita.
Pykälän 2 momentin mukaan Ahvenanmaan tuomioistuinten tuomareiden kielitaitovaatimuksista säädettäisiin edelleenkin erikseen. Ahvenanmaan käräjäoikeuden tuomarilta,
käräjäviskaalilta ja notaarilta sekä hallintotuomioistuimen tuomarilta ja heidän varajäseniltään edellytettävästä kielitaidosta säädetään nykyisin Ahvenanmaan itsehallinto-
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lain 42 §:n nojalla Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1218/2007) 5 §:ssä.
10 §. Erityistä kielitaitoa edellyttävät käräjätuomarinvirat. Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa käräjäoikeuslain 1 b §:ää vastaavasti kaksikielisissä käräjäoikeuksissa
olevista käräjätuomarin viroista, joihin edellytetään tuomiopiirin väestön vähemmistön
kielen erinomaista taitoa. Säännökseen tehtäisiin eräitä kielellisiä korjauksia, mutta sisällöllisesti se vastaisi voimassa olevaa sääntelyä.
Näistä niin sanotuista kielituomarin virkojen lukumäärästä säädetään nykyisin käräjäoikeuslain nojalla nimittämisasetuksen 2 a §:ssä. Koska kyseisen asetuksen säännökset on
tarkoitus siirtää pääosin lain tasolle ja asetus kumottaisiin, tulee kielellisten oikeuksien
turvaamiseksi perustettavien käräjätuomarin virkojen lukumääristä säätää uudessa asetuksessa. Samaan asetukseen olisi tarkoituksenmukaista ottaa säännökset myös 11 §:ssä
tarkoitetuista kielellisiä oikeuksia turvaavista muista tuomarin viroista.
11 §. Erityistä kielitaitoa edellyttävät muut tuomarin virat. Pykälän mukaan myös muissa kaksikielisissä tuomioistuimissa kuin käräjäoikeuksissa voisi olla tuomarin virkoja,
joihin nimitettävältä edellytettäisiin tuomioistuimen tuomiopiirin väestön vähemmistön
kielen erinomaista taitoa. Erotuksena edellä käräjätuomarin viroista todettuun olisi se,
että valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin, missä tuomioistuimissa ja kuinka monta
tällaisia virkoja olisi.
Kielitaitovaatimukset koskisivat yksinomaan lainoppineita tuomareita.
Ylimmillä tuomioistuimilla on mahdollisuus ottaa tuomarinnimitysasiassa huomioon
myös kielelliset tarpeet. Tämän vuoksi kyseinen säännös ei koskisi ylimpien tuomioistuinten tuomareita. Sen sijaan markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa samoin kuin kaksikielisissä hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa voi esiintyä tarvetta kielituomarin virkojen perustamiselle. Kaksikielisiä hovioikeuksia ovat Turun, Vaasan ja Helsingin hovioikeudet sekä kaksikielisiä hallinto-oikeuksia Helsingin,
Itä-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeus.
On perusteltua, että kielituomarien tarvetta muissa kaksikielisissä tuomioistuimissa kuin
käräjäoikeuksissa arvioitaisiin kulloisenkin tilanteen mukaan ilman, että laissa edellytettäisiin mitään virkojen vähimmäismäärää. Tällöin tuomioistuimet voisivat tarpeen mukaan tehdä oikeusministeriölle esityksen kielituomarin viran perustamisesta.
Oikeusministeriön velvollisuutena olisi ennen asetusmuutoksen tekemistä pyytää esityksestä korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden lausunto sen mukaan,
mitä tuomioistuinta virka koskisi. Oikeusministeriö kuulisi siten korkeinta oikeutta, kun
kysymys olisi hovioikeuden tai työtuomioistuimen virasta ja korkeinta hallinto-oikeutta,
kun kysymys olisi hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden tai vakuutusoikeuden virasta.
Ylimmät tuomioistuimet voivat lausunnossaan esittää kantansa siihen, onko kielituomareiden virkojen perustamiselle perusteltua aihetta kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi.
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12 §. Erivapaus. Pykälä vastaisi voimassa olevaa nimittämislain 13 §:ää.
13 luku.

Päällikkötuomarin ja vakinaisen tuomarin nimittäminen

Lukuun on otettu tuomareiden nimittämisestä annetun lain 2 luvun säännökset vakinaisen tuomarin nimittämisestä. Luvussa säädettäisiin myös päällikkötuomarin virkaan nimittämisestä seitsemän vuoden määräajaksi. Tämä johtuu siitä, että esityksessä omaksutun kannan mukaan päällikkötuomarin virkaan nimitettäisiin aina määräajaksi. Menettely päällikkötuomarin virkaan nimitettäessä olisi kuitenkin sama kuin vakinaiseen tuomarin virkaan nimitettäessä. Uudistuksen vuoksi voimassa olevien pykälien järjestystä
on muutettu. Lisäksi säännöksiin on tehty eräitä sanonnallisia tarkistuksia. Erottelusta
ilmoittautumisvirkoihin ja hakuvirkoihin ehdotetaan luovuttavaksi. Tuomarinvalintalautakunnan asettamisesta ja toiminnasta säädettäisiin omassa luvussaan (luku 22).
1 §. Tuomarin virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen. Tuomarinvirka
on vahvoista perustuslaillisista syistä vakinainen virka. Vakinaisuus osaltaan turvaa
tuomarin riippumattomuutta. Määräaikaiset tuomarinimitykset ovat kuitenkin tietyissä
tilanteissa tarpeen ja varsin yleisiä.
Tuomarin nimittämisestä määräajaksi säädetään 14 luvussa. Tämän lisäksi esityksessä
ehdotetaan otettavaksi käyttöön määräajaksi täytettävät päällikkötuomarin virat (13 luku
2 §) ja avustavien tuomareiden virat (20 luku 1 §). Pykälässä säädettäisiin kokoavasti
näistä tilanteista, joissa tuomari voidaan nimittää määräajaksi.
2 §. Päällikkötuomarin nimittäminen. Yleisperusteluista mainituista syistä esityksessä
ehdotetaan (ks. 3.2.2), että muista tuomareista poiketen päällikkötuomarin virkaan nimitettäisiin aina määräajaksi. Päällikkötuomarin virassapysymisoikeus tuomarina turvataan (ks. 13 §).
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, että päällikkötuomarin virat ovat määräajaksi
täytettäviä virkoja, joihin nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi olisi
uusittavissa. Mikäli virkaan nimitettävä saavuttaisi 68 vuoden eroamisiän ennen toimikauden päättymistä, hänet nimitettäisiin kuitenkin vain sen kuukauden loppuun, jona
tuomari saavuttaa tämän iän. Virkaan nimitettäessä noudatettaisiin vakinaisen tuomarin
nimittämisestä tässä luvussa säädettyä menettelyä.
Päällikkötuomarin virkaan määräajaksi nimittämisellä olisi sama vaikutus kuin valtion
vakinaiseen virkaan nimittämisellä virkamieslain 65 §:n mukaan. Näin ollen virkaan
nimitetty katsotaan eronneeksi siitä virassa, jossa hän oli tulleessaan nimitetyksi päällikkötuomariksi. Näin vältytään pitkiltä määräaikaisuusketjuilta, joita päällikkötuomarin
määräaikaiseen virkaan nimittämisestä aiheutuisi, jos päällikkötuomari jäisi virkavapaaksi aikaisemmasta virastaan. Valtion virkamieslain 65 §:ään ehdotetaan lisättäväksi
uusi 3 momentti, jonka mukaan virkamies katsottaisiin eronneeksi myös silloin, kun hänet nimitettäisiin päällikkötuomariksi edellä tarkoitetuksi toimikaudeksi. Vastaavasti
nyt puheena olevaan pykälään otettaisiin viittaussäännös virkamieslakiin.
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Päällikkötuomarinkin virkaan tulee voida nimittää lyhyeksi määräajaksi niissä tilanteissa, joissa yleensäkin tuomarin virka voidaan täyttää määräajaksi. Näin on esimerkiksi
silloin, kun päällikkötuomari on estynyt tai päällikkötuomarin virka on avoinna. Nimitys voi olla määräaikainen myös, jos tiedetään, että tuomioistuin tulee olemaan uudelleenjärjestelyn kohteena lähitulevaisuudessa. Selvyyden vuoksi pykälän 2 momenttiin
otettaisiin viittaussäännös 14 luvun 1 §:ään, jossa säädetään tuomarin nimittämisestä
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Näissä tapauksissa ei tietenkään sovellettaisi valtion
virkamieslain 65 §.n 3 momentin säännöksiä siitä, että virkamies katsotaan nimityksen
vuoksi eronneeksi aikaisemmasta virastaan.
3 §. Nimittävä viranomainen. Pykälä vastaisi voimassa olevaa nimittämislain 2 §:ää.
Siihen tehtäisiin kuitenkin lisäys, jonka mukaan myös päällikkötuomarin edellä 2 §:n
1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa nimittäisi tasavallan presidentti.
4 §. Viran julistaminen haettavaksi. Pykälän 1 momentti vastaisi pääosin voimassa olevaa nimittämislain 3 §:n 1 momenttia. Pykälän mukaan kaikki tuomarin ja siis myös
ylimpien tuomioistuimien virat olisi julistettava haettavaksi. Ilmoittumismenettelyä ei
enää tuomarin virkoihin olisi.
Pykälän 2 momentin mukaan päällikkötuomarin virka julistettaisiin haettavaksi seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Silloin, kun kysymys olisi päällikkötuomarin nimittämisestä
määräaikaiseen virkasuhteeseen, noudatettaisiin 14 luvun säännöksiä.
5 §. Viran haettavaksi julistava tuomioistuin. Nykyisin tuomareiden nimittämisestä annetun lain 3 §:n 2 momentin nojalla asetuksella säädetään siitä, mikä tuomioistuin julistaa virat haettavaksi. Nyt asiasta olisi tarkoitus säätää lain tasolla. Ehdotetun 5 §:n luettelo viran haettavaksi julistavista tuomioistuimista vastaa pääosin nykyistä asetusta
(2 §). On kuitenkin perusteltua, että kaikki tuomioistuimet julistavat haettavaksi omat
tuomarinvirkansa. Siksi ehdotuksen mukaan hovioikeuden sijasta käräjäoikeus itse julistaisi tuomarin virkansa haettavaksi. Kun ylimpienkin tuomioistuinten tuomarinvirkoihin
olisi haettava, säädettäisiin pykälässä, että ylimmät tuomioistuimet julistavat ne.
6 §. Viran julistaminen uudelleen haettavaksi, hakuajan jatkaminen ja viranhaun peruuttaminen. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 3 §:n 2 momentin perusteella se
viranomainen, joka julistaa viran haettavaksi, päättää myös viran julistamisesta uudelleen haettavaksi ja hakuajan jatkamisesta. Sama tavalla asiasta säädettäisiin nyt 6 §:ssä.
Pykälässä säädettäisiin myös viranhaun peruuttamisesta. Käytäntö on osoittanut, että
viranhaku on joskus tarpeen peruuttaa. Pykälässä tarkoitettu päätös viran julistamisesta
uudelleen haettavaksi, hakuajan jatkamisesta sekä viranhaun peruuttamisesta voidaan
tehdä, jos siihen on pätevä syy. Säännös vastaa nykyisin noudatettavaa virkamiesasetuksen 7 a §:n 3 momenttia.
Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin mainittua virkamiesasetuksen momenttia vastaavasti, että jos virka julistetaan uudelleen haettavaksi, viran aikaisemmat hakijat tai siihen
aikaisemmin ilmoittautuneet otetaan tällöin huomioon ilman uutta hakemusta
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7 §. Esitys tuomarin virkaan nimittämisestä. Vaikka käsitteellisestä erottelusta hakuvirkaan ja ilmoittautumisvirkaan luovuttaisiin, ylimpien tuomioistuinten jäsenten virkoihin
nimitettäisiin asianomaisen tuomioistuimen esityksestä eli ilman asian käsittelyä tuomarinvalintalautakunnassa. Tasavallan presidentti nimittäisi näiden tuomioistuinten presidentit ilman tässä laissa tarkoitettua esitystä. Näin ollen pykälän 1 ja 2 momentti olisivat
yhtenevät voimassa olevan nimittämislain 5 §:n kanssa.
Pykälän 3 momentin mukaan muun tuomarin nimittämisestä perustellun esityksen tekisi
riippumaton tuomarinvalintalautakunta. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa
nimittämislain 6 §:ää. Tuomarinvalintalautakunnan tehtävistä nimitysasian valmistellussa säädettäisiin 9 §:ssä.
8 §. Tuomarinvalintalautakunnan lausunto. Pykälä vastaisi sisällöllisesti voimassa olevaa nimittämislain 6 §:n 2 momenttia, joka koskee lautakunnan mahdollisuutta pyydettäessä antaa lausunto myös ylimpien tuomioistuinten virkoihin nimittämisestä.
9 §. Asian käsittely tuomarinvalintalautakunnassa. Pykälän 1 momentin säännökset nimitysasian valmistelusta tuomarinvalintalautakunnassa vastaisivat voimassa olevaa nimittämislain 6 §:n 1 momenttia ja 9 §:ää. Tähän pykälään siirrettäisiin lisäksi eräissä
muissa laeissa olevat nimitysmenettelyä koskevat säännökset. Pykälän 1 momenttiin
otettaisiin ensinnäkin nykyisin käräjäoikeuslain 13 a §:n 4 momentissa oleva säännös
maanmittauslaitoksen keskushallinnon lausunnon pyytämisestä, kun kyseessä on maaoikeusinsinöörin viran täyttäminen. Käräjäoikeuslain 2 §:n 2 momentin säännös Ahvenanmaan maakuntahallituksen lausunnon pyytämisestä, kun täytettävänä on Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamannin virka, sijoitettaisiin myös samaan momenttiin.
Voimassa olevan työtuomioistuimesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa on säännös,
jonka mukaan lautakunta voi työtuomioistuimen presidentin tai työtuomioistuinneuvoksen nimittämisasiassa pyytää hakijoista lausunnon työtuomioistuimessa edustettuina
olevilta tahoilta. Säännös otettiin lakiin vuonna 2006, jolloin työtuomioistuimen puheenjohtajien virat muutettiin vakinaisiksi viroiksi. Säännöksen katsottiin olevan tarpeen presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen riippumattomuuden ja puolueettomuuden
turvaamiseksi. Vaikka ehdotuksen mukaan työtuomioistuimen presidentin virka muutettaisiin määräaikaiseksi, säännös on tarpeen säilyttää. Lautakunta voisi jatkossakin hankkia myös muita lausuntoja ja selvityksiä sekä kuulla hakijoita ja asiantuntijoita.
Pykälän 3 momentti vastaisi voimassa olevaa nimittämislain 9 §:n 2 momenttia.
10 §. Tuomioistuimen lausunnon antaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä
kokoonpanosta, missä kukin tuomioistuin antaa tuomarin viran täyttämistä koskevan
lausunnon tuomarinvalintalautakunnalle. Säännös vastaisi pääosin nimittämislain
10 §:ää. Hovioikeudessa ja vakuutusoikeudessa lausunnon antavaan kokoonpanoon
kuuluisivat osaston johtajat, kun siirtymäkauden jälkeen hovioikeudenlaamannin ja vakuutusoikeudenlaamannin virkoja ei näissä tuomioistuimissa enää olisi. Tämän lain
27 luvun 5 §:ssä olevan siirtymäsäännöksen mukaan hovioikeudenlaamannit ja vakuutusoikeudenlaamannit osallistuisivat kuitenkin lain voimaantulon jälkeenkin lausunnon
antamiseen, vaikka he eivät enää olisi osaston johtajan tehtävässä.
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Jos tuomioistuin ei olisi jakautunut osastoihin, lausunnon antaisi päällikkötuomari vakinaisia tuomareita kuultuaan. Tämä täsmennys lisättäisiin myös hovioikeuden kohdalle.
Näin ollen kokoonpano olisi hovioikeuksissa, hallinto-oikeuksissa, markkinaoikeudessa
ja vakuutusoikeudessa sama. Säännös voi merkitä muutosta markkinaoikeudessa, koska
markkinaoikeusinsinööriä olisi kuultava myös lainoppineiden markkinaoikeustuomareiden nimityksistä.
Momentin 2 kohdassa säädettäisiin käräjäoikeuden lausunnon antamisesta. Säännös vastaisi voimassa olevaa lukuun ottamatta sitä, että laamannin olisi kuultava johtoryhmää,
jollainen 10 luvun 1 §:n 2 momentin perusteella olisi oltava kaikissa tuomioistuimissa.
Momentin 3 kohta koskisi työtuomioistuinta ja se olisi voimassa olevaa vastaava.
Pykälän 2 momentin mukaan lausunnon antava monijäseninen kokoonpano on päätösvaltainen, kun siinä on puheenjohtajana presidentti ja vähintään puolet muista jäsenistä.
Jos varsinainen jäsen on esteellinen, tulee laissa tarkoitettu sijainen hänen tilalleen.
11 §. Tuomioistuimen lausunnon sisältö. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevaa
nimittämislain 10 §:n 2 momenttia sekä pykälän 2 ja 3 momentti nimittämisasetuksen
7 §:ää.
12 §. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin voimassa
olevaa nimittämislain 14 §:n 1 momenttia asiallisesti vastaavasti vakinaisten tuomareiden velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuuksistaan. Pykälään lisättäisiin kuitenkin nimenomainen viittaus virkamieslain sidonnaisuusilmoituksista säätävään 8 a §:ään.
Momentin toisessa virkkeessä säädettäisiin ilmoituksen vastaanottavasta viranomaisesta. Nimittämistilanteessa ilmoitus annettaisiin nimittävälle viranomaiselle, ja jos nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti, oikeusministeriölle. Vakinaista tuomaria
nimitettäessä ilmoitus toimitetaan siten jatkossakin oikeusministeriölle, jossa asia valmistellaan tasavallan presidentille esittelyä varten. Koska sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat määräaikaiset tuomarit nimittää korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus, näiden nimitysten yhteydessä ilmoitus olisi toimitettava tälle nimittävälle
tuomioistuimelle. Jos ylimpään tuomioistuimeen nimitetään tuomari määräajaksi, nimitystoimivalta on tasavallan presidentillä, joten ilmoitus toimitettaisiin oikeusministeriölle.
Momentin viimeisen virkkeen mukaan ilmoituksen vastaanottava viranomainen eli käytännössä korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus tai oikeusministeriö, olisi velvollinen
toimittamaan ilmoituksen tiedoksi sille tuomioistuimelle, johon tuomari nimitetään. Tällä on tarkoitus parantaa tuomioistuimen mahdollisuuksia seurata jäsentensä sidonnaisuuksia ja siten helpottaa esteellisyystilanteiden havaitsemista jo asioita tuomareille jaettaessa. Tuomioistuimet voisivat teknisen käyttöyhteyden välityksellä tallentaa tiedot
jäljempänä tarkoitettuun sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin. Vastaava käyttöyhteyttä
ei oikeusministeriöllä olisi.
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Pykälän 2 momentti koskee muutosilmoituksen tekemistä virkasuhteen aikana. Muutoksista sidonnaisuuksissa olisi aikaisemmasta poiketen ilmoitettava aina vain sille tuomioistuimelle, jossa asianomainen tuomari työskentelee. Tätä on pidettävä perusteltuna,
koska tällä on oikeusministeriötä paremmat edellytykset työnantajaviranomaisena ryhtyä toimiin, jos sidonnaisuusilmoitus antaa siihen aihetta.
Päällikkötuomarit tekisivät ilmoituksen kuitenkin ylemmälle tuomioistuimelle. Käräjäoikeuden laamanni tekisi siten ilmoituksen hovioikeudelle sekä hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentti korkeimmalle oikeudelle. Vastaavasti hallinto-oikeuden, vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden ylituomari tekisivät ilmoituksen korkeimmalle
hallinto-oikeudelle. Ylimpien tuomioistuinten presidentit tekisivät ilmoituksen tuomioistuimelleen. Asianomaisen tuomioistuimen työjärjestyksessä tulisi määrätä, miten nämä ilmoitukset tuomioistuimessa käsiteltäisiin.
Sidonnaisuusilmoitus olisi nykyistä lakia vastaavasti annettava aina myös tuomioistuimen tai oikeusministeriön pyynnöstä.
Pykälän 3 momentissa olisi yleisviittaus valtion virkamieslain 8 a §:ään. Tuomareiden
taloudellista asemaa koskevien tietojen salassapidosta olisi siten voimassa, mitä kyseisen pykälän 4 momentissa säädetään.
Lakiin otettavien viittaussäännösten perusteella velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista
koskisi myös asiantuntijajäseniä ja avustavia tuomareita. Lautamiehillä maallikkojäseninä tätä ei kuitenkaan olisi.
13 §. Päällikkötuomarin oikeus tulla nimitetyksi vakinaiseen tuomarin virkaan. Pykälässä säädettäisiin päällikkötuomarin oikeudesta tulla toimikautensa päättymisen jälkeen
nimitetyksi tuomarin virkaan. Tämä oikeus päällikkötuomarilla olisi riippumatta siitä,
onko hänet nimitetty tuomioistuinlaitoksesta vai sen ulkopuolelta. Pykälän 1 momentin
perusteella oikeus koskisi vain niitä nimityksiä, jotka on tehty tämän luvun 2 §:n 1 momentin perusteella. Oikeus olisi riippumaton siitä, montako kautta päällikkötuomari on
toiminut tai onko hän hakeutunut uudelle toimikaudelle tulematta kuitenkaan valituksi.
Lähtökohtaisesti päällikkötuomarilla olisi oikeus tulla nimitetyksi tuomarin virkaan siinä tuomioistuimessa, jossa hän on toiminut päällikkötuomarina. Jos tällaista virkaa ei
olisi, päällikkötuomarilla olisi oikeus tulla nimitetyksi virkaan, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana. Estettä ei siten olisi sille, että
virka olisi jossakin toisessa tuomioistuimessa. Myös päällikkötuomarin omat toivomukset voitaisiin ottaa huomioon.
Virkaan nimitettäisiin säännönmukaista nimitysmenettelyä noudattaen virkaa kuitenkaan haettavaksi julistamatta.
Pykälän 2 momentin mukaan tällaisen tuomarin virkaikä määräytyisi päällikkötuomariksi nimittämisajankohdan perusteella.
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Pykälän 3 momentin mukaan päällikkötuomarilla olisi toiseen tuomarin virkaan siirtymisen jälkeen oikeus saada kahden vuoden ajan päällikkötuomarin tehtävästä maksettavaa vastaava palkka.

14 luku.

Määräaikaisen tuomarin nimittäminen

Luvussa säädettäisiin eräin lisäyksin ja tarkistuksin määräaikaisten tuomareiden nimittämisestä nimittämislain 3 luvussa säädettyä vastaavasti.
1 §. Määräajaksi nimitettävät tuomarit. Tuomarin määräajaksi nimittämistä koskevaa
sääntelyyn ei ehdoteta merkittäviä muutoksia. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa
olevaa nimittämislain 15 §:n 1 ja 2 momenttia.
Pykälän 2 momentissa olevan uuden säännöksen mukaan pääsäännön mukaan tuomaria
ei voitaisi nimittää määräajaksi käsittelemään tiedossa olevaa yksittäistä asiaa. Tällainen
asiakohtainen tuomarin nimitys ei ole sopusoinnussa sen periaatteen kanssa, että asiaa ei
saa jakaa jonkin tietyn tuomarin ratkaistavaksi. Joissakin tapauksissa tästä periaatteesta
tulee voida joustaa. Näin voisi olla esimerkiksi silloin, kun sairastuneen tuomarin tilalle
joudutaan nimittämään määräaikainen tuomari, jotta oikeudenkäyntiä ei jouduta perumaan. Säännöksen mukaan nimitys voitaisiinkin tehdä, jos siihen olisi oikeudenkäynnin
turvaamisesta johtuva pakottava tarve.
Pykälän 3 momentti vastaisi voimassa olevaa nimittämislain 15 §:n 3 momenttia määräajaksi nimitetyn tuomarin rinnastumisesta vakinaiseen tuomariin kelpoisuusvaatimusten, virassapysymisoikeuden ja palkkauksen osalta.
2 §. Määräaikaisen tuomarin tehtävän julistaminen haettavaksi. Pykälä vastaisi voimassa olevaa nimittämislain 16 §:ää. Kun ilmoittautumisviroista luovutaan, pykälän 2 momenttia tarkistettaisiin tämän vuoksi kuitenkin niin, että korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen määräaikainen virka olisi aina julistettava haettavaksi.
3 §. Eräiden ylimpien tuomareiden nimittäminen määräajaksi. Pykälä vastaisi voimassa
olevaa nimittämislain 17 §:ää. Päällikkötuomareiden nimittämistä koskevaan 2 momenttiin tehtäisiin kuitenkin päällikkötuomareiden tehtävien määräaikaistamisen edellyttämä
tarkennus. Säännöstä noudatettaisiin, kun päällikkötuomari nimitetään määräajaksi luvun 1 §:n perusteella siis muutoin kuin seitsemän vuoden toimikaudeksi. Pykälään otettaisiin myös käräjäoikeusasetuksen 10 §:ää vastaava säännös siitä, että käräjäoikeuden
laamannin virkaan nimitetään hovioikeuden esityksestä. Tuomioistuinlain 13 luvun 5 §
koskee myös määräaikaisten virkojen haettavaksi julistamista. Siten hovioikeus julistaa
haettavaksi myös käräjäoikeuden määräaikaisen laamannin virkasuhteen.
4 §. Muiden tuomareiden nimittäminen määräajaksi. Pykälä vastaisi voimassa olevaa
nimittämislain 18 §:ää. Pykälässä ei kuitenkaan enää erikseen lueteltaisi kaikkia sen
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piiriin kuuluvia tuomarin virkoja, koska ne on lueteltu tuomioistuimittain tyhjentävästi
1 luvun 5 §:ssä. Säännös koskisi myös avustavia tuomareita, joiden nimittämisessä noudatettaisiin säännönmukaista määräaikaisen tuomarin nimittämismenettelyä.
5 §. Määräaikaisen tuomarin sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Säännös vastaa nimittämislain 19 §:ää. Se, mitä tuomioistuinlain 13 luvun 12 §:ssä säädetään sidonnaisuusilmoituksista, koskisi myös määräaikaisia tuomareita.

15 luku.

Virkavapaus ja sijaisuudet

Luvussa säädettäisiin tuomareille ja muille virkamiehille myönnettävästä virkavapaudesta ja sijaisjärjestelyistä virkavapaan aikana. Säännökset koskisivat yhtäläisesti kaikkia tuomioistuimia.
1 §. Tuomarin virkavapaus ja viranhoito. Pykälän 1 momentin mukaan tuomarille virkamieslain 23 §:n perusteella myönnettävästä virkavapaudesta päättäisi asianomainen
tuomioistuin. Päällikkötuomarin virkavapaudesta säädettäisiin kuitenkin 2 §:ssä.
Virkamieslain 23 §:n mukaan virkavapaalla tarkoitetaan tilannetta, jossa virkamies keskeyttää työnteon. Virkamies saa keskeyttää työnteon, jos asianomainen viranomainen
hakemuksesta myöntää hänelle virkavapauden taikka hän on suoraan lain nojalla virkavapaana. Eräitä pykälässä luetelluissa tehtävissä toimimista lukuun ottamatta virkavapaa
on harkinnanvarainen eli sen myöntämisestä päättää työnantaja, jollei oikeudesta poissaoloon ole erikseen säädetty tai virkaehtosopimuksella määrätty. Virkamiesasetuksen
21–27 §:ssä on lisäksi säännöksiä koskien eräitä perhevapaita ja opintovapaata. Valtion
yleisessä työ- ja virkaehtosopimuksessa on yksityiskohtaisia määräyksiä vastaavista vapaista ja niiden ilmoittamisesta. Osa näistä on ilmoituksenvaraisia ja osa harkinnanvaraisia.
Virkamiehellä on lisäksi lakiin perustuva oikeus olla pois työstä muun muassa vuosiloman ajan, jolloin kysymyksessä ei kuitenkaan ole virkavapaa.
Tuomioistuimen päätösvalta olisi jatkossakin riippumaton siitä, onko kysymys lakisääteisestä vai harkinnanvaraisesta virkavapaudesta. Käytännössä tuomioistuimella on tosiasiallista päätösvaltaa vain niin sanotuissa harkinnanvaraisissa virkavapauksissa eli niissä, joissa kysymys ei ole virkavapaudesta, johon tuomarilla on oikeus lain, asetuksen tai
virkaehtosopimuksen nojalla.
Päällikkötuomareita lukuun ottamatta virkavapaudesta päättäisi virkavapauden kestosta
riippumatta aina se tuomioistuin, jossa tuomarin virka on. Näin ollen yli vuoden kestävää virkavapausasiaa ei siten enää tarvitsisi saattaa korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.
Niin ikään työtuomioistuinneuvoksen ja avustavan tuomarin virkavapaudesta päättäisi
oikeusministeriön sijaan työtuomioistuin.
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Päätösvalta kuuluisi päällikkötuomarille ja ylimpiä tuomioistuimia koskevien säännösten perusteella täysistunnolle tai kansliaistunnolle sen mukaan kuin työjärjestyksessä
määrätään.
2 §. Päällikkötuomarin virkavapaus. Pykälässä säädettäisiin päällikkötuomarin virkavapaudesta. Pykälän 1 momentin mukaan päällikkötuomari voisi edelleenkin ottaa virkavapaata enintään 30 päivää vuodessa. Päällikkötuomarin oikeus pitää virkavapaata on
riippumaton siitä, onko kysymyksessä harkinnanvarainen vai lakisääteinen taikka virkaehtosopimukseen perustuva virkavapaus.
Koska virkavapautta koskevat yleiset säännökset on edellä todetulla tavalla valtion virkamieslaissa, säännöksessä viitattaisiin sanotun lain 23 §:ään.
Päällikkötuomarin 30 päivää pidemmäksi ajaksi myönnettävästä virkavapaudesta päättäisi asianomainen ylin tuomioistuin sekä käräjäoikeuden laamannin osalta hovioikeus.
Käräjäoikeuden laamannin virkavapausasiaa ei siten enää saatettaisi korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.
Niin ikään työtuomioistuimen presidentin virkavapautta koskeva sääntely vastaisi muiden tuomioistuinten päällikkötuomareista säädettyä eikä oikeusministeriöllä olisi asiassa
enää päätösvaltaa.
Korkeinta oikeutta ja korkeinta hallinto-oikeutta koskevien lukujen (ks. 4 luku 5 § ja
6 luku 5 §) perusteella päätösvalta tällaisessa oikeushallintoasiassa kuuluisi joko täysistunnolle tai kansliaistunnolle sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Hovioikeudessa asiasta päättäisi presidentti.
3 §. Päällikkötuomarin sijaisena toimiminen. Pykälässä säädettäisiin päällikkötuomarin
sijaistamisesta. Sijaisena toimisi osastoihin jakautuneessa tuomioistuimessa aina virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva osaston johtaja. Jos tuomioistuin ei olisi jakautunut osastoihin tai kaikki osaston johtajat olisivat estyneitä, päällikkötuomarin sijaisena toimisi virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva lainoppinut tuomari. Työjärjestyksessä voitaisiin kuitenkin määrätä sijaistamisesta toisin.
Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 12 §:n 2 momentin mukaan korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa presidentin
sijainen, jonka täysistunto valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jos hänkin on estynyt,
sijaisena toimii vanhin virantoimituksessa oleva virassa vanhin jäsen. Tämän pykälän
2 momentissa sijaistamisesta säädettäisiin samalla tavoin. Säännös tulisi koskemaan
myös korkeimman oikeuden presidentin sijaisena toimimista.
4. §. Osaston johtajan sijaisena toimiminen. Osaston johtajan sijaisena toimisi virkaiältään
vanhin osaston lainoppinut tuomaria, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Pykälä vastaisi pääsääntöisesti voimassa olevaa hovioikeusasetuksen 16 §:n 2 momenttia, markkinaoikeudesta annetun lain 30 §:n 2 momenttia ja vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 2 momenttia. Muiden tuomioistuinten osalta vastaavaa
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lain tai asetuksen tasoista säännöstä ei ole. Tämä on kuitenkin käytäntönä myös muissa
tuomioistuimissa, jotka ovat jakautuneet osastoihin. Tätä pääsääntöä noudatettaisiin, jos
työjärjestyksessä ei ole määrätty toisin.

16 luku.

Toimiminen toisessa tuomioistuimessa ja siirtäminen

1 §. Esteettömän tuomarin määrääminen. Pykälän 1 momentti koskee tuomarin määräämistä esteellisen tuomarin tilalle hovioikeuteen ja työtuomioistuimeen sekä hallintooikeuteen, markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen. Pykälän 2 momentti koskee puolestaan esteettömän tuomarin määräämistä käräjäoikeuteen. Pykälän 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa toimivalta on korkeimmalla oikeudella tai korkeimmalla hallinto-oikeudella ja 2 momentissa asianomaisella hovioikeudella.
Sääntely vastaisi pääosin voimassa olevaa nimittämislain 19 a §:ää ja käräjäoikeuslain
5 §:n 2 momenttia. Käräjäoikeuteen tuomariksi esteellisen tuomarin tilalle ei kuitenkaan
enää voitaisi määrätä hovioikeuden jäsentä tai esittelijää.
Käytännössä voi ilmetä myös tilanteita, joissa kaikki ylimmän tuomioistuimen jäsenet
ovat asiassa esteellisiä. Tällöin on yleensä katsottu, että kukaan jäsen ei ole enää esteellinen. Saattaa olla tapauksia, joissa ylimmässä tuomioistuimessa on perusteltua määrätä
esteellisen tuomarin tilalle toinen tuomari. Tämän mahdollistamiseksi pykälän 3 momentin mukaan ylin tuomioistuin voisi määrätä sen esteellisen tuomarin tilalle tuomarin
toisesta ylimmästä tuomioistuimesta.
2 §. Tuomarin toimiminen toisessa tuomioistuimessa. Esityksen mukaan tuomari voitaisiin määrätä toimimaan toisessa tuomioistuimessa myös muissa tilanteissa. Tällaisen
määräyksen antaminen edellyttäisi tuomarin suostumusta.
Pykälän 1 momentin mukaan tuomari voitaisiin suostumuksellaan määrätä tilapäisesti
toiseen tuomioistuimeen asioiden laadun, laajuuden tai lukumäärän, niiden edellyttämän
asiantuntemuksen tai esimerkiksi tuomarin ammattitaidon kehittämisen tai muun syyn
vuoksi. Toisen tuomioistuimen tuomaria voitaisiin siten käyttää resurssiapuna esimerkiksi tilanteissa, joissa tuomioistuimeen tulee yllättäen poikkeuksellisen laajoja tai lukumääräisesti paljon asioita. Järjestelmän avulla voitaisiin siten siirtää tuomarityövoimaa vähemmän kuormitetusta tuomioistuimesta ilman erillisiä määräaikaisia nimityksiä.
Toisen tuomioistuimen tuomarin käyttäminen voisi olla tarpeen myös tilanteissa, joissa
käsiteltävien asioiden laatu edellyttää erityisasiantuntemusta, jota asianomaisessa tuomioistuimessa ei ole saatavilla. Sitä, että ylempi tai ylin tuomioistuin voi määrätä tuomarin toiseen tuomioistuimeen tarpeellisen asiantuntemuksen turvaamiseksi, ei voida
pitää riippumattomuusperiaatteen kannalta ongelmallisena. Määräystä antavan tuomioistuimen tiedossa ei välttämättä tarvitse edes olla se, mihin tai mihin asioihin määräys
annetaan.
Määräyksen antavan tuomioistuimen harkintaan joka tapauksessa jäisi, onko määräyksen antaminen perusteltua.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin määräyksen antavasta tuomioistuimesta. Se vastaisi
edellä esteettömän tuomarin määräämisestä todettua. Näin ollen määräyksen tuomarille
toimia käräjäoikeudessa antaisi hovioikeus. Määräysvalta olisi sillä hovioikeudella, jonka tuomiopiiriin vastaanottava käräjäoikeus kuuluu. Määräyksen hovioikeuteen ja työtuomioistuimeen antaisi korkein oikeus sekä hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen ja
vakuutusoikeuteen korkein hallinto-oikeus.
Edellä todetulla tavalla ylimmän tuomioistuimen tuomari voitaisiin määrätä toimimaan
toisessa ylimmässä tuomioistuimessa. Tätä koskeva päätösvalta voisi olla vain asianomaisilla tuomioistuimissa itsellään. Tästä säädettäisiin pykälän 3 momentissa.
Käytännössä tuomioistuin, jossa olisi tarvetta tuomarille, esittäisi asiasta pyynnön toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Määräyksen antaminen edellyttää yhteistyötä luovuttavan tuomioistuimen kanssa, jotta myös sen resurssitarpeet tulisivat huomioon otetuiksi.
3 §. Tuomarin siirtäminen. Pykälässä säädettäisiin tuomarin siirtämisestä virkamieslain
20 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. Mainitun lainkohdan mukaan virkamies voidaan siirtää työskentelemään toisessa virastossa ja muu virkamies kuin tuomari myös muun
työnantajan kuin valtion palveluksessa. Siirto tehdään määräajaksi ja sen edellytyksenä
on, että se parantaa virkamiehen edellytyksiä virkatehtävien suorittamiseen tai edistää
virkamiehen palvelussuhteen jatkumista tai virkamiehen työllistymistä ja että vastaanottava työnantaja ja virkamies ovat antaneet siirtoon suostumuksensa. Virkamies on tämän määräajan virkasuhteessa siihen virastoon, josta hänet siirretään.
Koska säännös on yhteinen kaikille virkamiehille, siirron edellytyksiä koskeva perussäännös säilytettäisiin virkamieslaissa ja tuomioistuinlakiin otettaisiin viittaus sanottuun
virkamieslain pykälään. Pykälän 1 momentin mukaan tuomarin siirtämisestä päättäisi se
tuomioistuin, jossa tuomari työskentelee. Nykyisin virkamieslain 47 §:n 4 momentin
mukaan hallintotuomioistuinten tuomarin siirrosta päättää korkein hallinto-oikeus ja
muun tuomarin siirrosta korkein oikeus. Tarkoituksenmukaisempaa kuitenkin olisi, että
päätösvalta olisi asianomaisella tuomioistuimella itsellään.
4 §. Tuomarin siirtäminen tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä. Yleisperusteluissa
mainituista syistä tuomioistuinlakiin otettaisiin nykyistä täsmällisemmät säännökset
tuomarin asemesta tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä. Nyt asiasta säädetään
perustuslain 103 §:ssä ja virkamieslain 47 §:ssä.
Virkamieslain yleisiä säännöksiä valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyssä
noudatettavasta menettelystä tultaisiin soveltamaan edelleenkin myös tuomareihin. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaankin otettavaksi nimenomainen viittaussäännös, jonka
mukaan tuomarin siirtämisestä olisi voimassa, mitä virkamieslain 5 a §:ssä, 5 b §:n 2
momentissa ja 5 c §:n 1 momentissa säädetään valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelystä. Nämä säännökset käytännössä määrittävät, miten tuomarin siirtämisessä
on kulloinkin meneteltävä.
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Lähtökohtana olisi siten se, että tuomari siirretään 5 a §:ää noudattaen sinne, minne tehtävät ja virka uudelleenjärjestelyssä siirtyy. Suostumusta siirtoon olisi tiedusteltava ainoastaan silloin, kun siirto tapahtuisi tuomarin työssäkäyntialueen ulkopuolelle. Tällöin
noudatettavaksi tulisivat myös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation
muutostilanteissa
26.1.2012
annetussa
valtioneuvoston
periaatepäätöksessä
(VM/201.00.00.02.2012) kuvatut menettelytavat.
Virkamieslain 5 b §:n 2 momentti säätää siirrettävän viran nimikkeen ja tehtävien muuttamisesta ja siihen toimivaltaisesta ministeriöstä. Sitä on sovellettava myös tuomarin
virkaan. Virkamieslain 5 c §:n 1 momentti koskee tilannetta, jossa viran tehtävät uudelleenjärjestelyn yhteydessä muuttuvat olennaisesti niin, että sen tilalle perustetaan kokonaan uusi virka. Tällöin uusi virka voidaan ensi kertaa täytettäessä täyttää ilman haettavaksi julistamista, jos siihen nimitetään uudelleenjärjestelyn kohteena olevan viraston
virkaan nimitetty virkamies.
Käytännössä tällainen tilanne voi tulla kyseeseen vain uudelleenjärjestelyssä, jossa
tuomioistuinlaitokselle kuuluvia tehtäviä siirrettäisiin kokonaan tuomioistuinlaitoksen
ulkopuolelle. Tällöin tuomarin viran tehtävät muuttuisivat olennaisesti niin, että se olisi
lakkautettava ja sen tilalle perustettava uusi virka. Perustuslain 103 §:n mukaan tuomari
voidaan siirtää myös muuhun kuin tuomarin virkaan. Tuomioistuinlakiin ehdotetaan
kuitenkin otettavaksi säännös, jonka mukaan tuomarilla olisi tästä huolimatta aina oikeus tulla siirretyksi tuomarin virkaan.
Voimassa olevan virkamieslain 47 §:n 2 momentin mukaan tuomari on ensisijaisesti
siirrettävä samalla paikkakunnalla olevaan virkaan. Tätä säännöstä ei otettaisi enää
tuomioistuinlakiin. Tämän sijasta tuomareitakin koskisi muiden virkamiesten tavoin se
sääntö, että tuomari on velvollinen siirtymään uudelleen järjestelyssä virkamieslain
5 a §:n mukaisesti virkaan työssäkäyntialueellaan. Työssäkäyntialue käsittää 80 kilometrin alueen henkilön tosiasiallisesta asuinpaikasta.
Jos siirto tapahtuisi työssäkäyntialueen ulkopuolelle ja tuomari olisi haluton siirtymään
viran sijoituspaikkakunnalle, hänelle on pyrittävä järjestämään virka jostakin muualta.
Tuomari tulisi ensisijaisesti pyrkiä sijoittamaan johonkin muuhun tuomarin virkaan
edellyttäen, että hän täyttää sen kelpoisuusvaatimukset. Ensisijaisesti hänet olisi pyrittävä sijoittamaan samalla työssäkäyntialueella sijaitsevaan toiseen tuomarin virkaan. Mikäli tällaista ei olisi tarjota, tuomari voitaisiin suostumuksellaan sijoittaa muuhunkin
virkaan. Tällä tarkoitettaisiin ensinnäkin tuomarin työssäkäyntialueen ulkopuolella sijaitsevaa tuomarin virkaa. Toiseksi tuomari voitaisiin hänen niin halutessaan siirtää mihin tahansa muuhunkin virkaan, esimerkiksi syyttäjän tai julkisen oikeusavustajan tehtävään. Estettä oikeusministeriön hallinnonalan ulkopuolisiin virkoihin siirtymiselle ei
myöskään olisi. Tällaisista siirroista olisi luonnollisesti neuvoteltava asianomaisen ministeriön kanssa.
Jos siirtoa muuhun virkaan ei voida toteuttaa, tuomari olisi sijoitettava uudelleenjärjestelyssä siirtyvään virkaansa.
Momentin viimeiseen virkkeeseen ehdotetaan otettavaksi jo edellä mainittu kokonaan
uusi säännös, jonka mukaan uudelleenjärjestelyssä, jossa tuomarin viran tilalle peruste-
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taan uusi virka, joka ei ole tuomarin virka, tuomarilla olisi aiemmin todetusti kuitenkin
oikeus tulla nimitetyksi tuomarin virkaan.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voimassa oleva virkamieslain 47 §:ää vastaavasti
siitä, että tuomari voidaan siirtää vain virkaan, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää
ja jota voidaan pitää hänelle sopivana. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin lisäksi tuomareiden siirtämisessä noudatettavasta menettelystä. Tuomari nimitettäisiin aina siirrettyyn virkaan taikka sijoittautumisvaihtoehtojen mukaiseen muuhun tuomarin virkaan
säännönmukaista nimittämismenettelyä noudattaen. Virkaa ei kuitenkaan julistettaisi
haettavaksi.
Momentin viimeisessä virkkeessä säädettäisiin lausunnon antamisesta tuomarinvalintalautakunnalle. Lain 13 luvun 10 §:n säännöstä ei ole uudelleenjärjestelyssä mahdollista
soveltaa, koska pykälässä tarkoitettua tuomioistuinta ei yhdistymistilanteissa ole. Näin
ollen pykälän mukaan lausunnon antaisi aina korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus
sen mukaan, mitä tuomioistuinta uudelleenjärjestely koskee. Korkein oikeus antaisi siis
lausunnon, kun uudistus koskisi käräjäoikeuksia, hovioikeuksia tai työtuomioistuinta.
Vastaavasti lausunnon antaisi korkein hallinto-oikeus, kun uudistuksen kohteena olisivat hallinto-oikeudet, markkinaoikeus tai vakuutusoikeus.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin viimesijaisena toimenpiteenä eron antamisesta tuomarille uudelleenjärjestelyssä. Tuomari ei suostumuksen antamatta jättämisellä voi estää virkansa siirtoa tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä.
Jos tuomari kieltäytyisi siirtymästä tai vastaanottamasta hänelle 2 momentissa säädettyjen sijoittautumisvaihtoehtojen mukaisesti tarjottua virkaa, tulee hänelle voida antaa ero,
kuten muillekin virkamiehille. Eron antamista koskeva asia tulisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuimen tehtävänä olisi arvioida, onko tuomarilla ollut pätevä syy kieltäytyä siirrosta tai hänelle tarjotuista muista viroista.
Tuomarin virassapysymisoikeus ei siten ole sillä tavoin ehdoton, ettei muutostilanteessa
uudelleen sijoittautumiseen haluttomalle tuomarille voitaisi lopulta antaa eroa virastaan.
Tuomarin virassapysymisoikeuden turvaamiseksi lähtökohtana olisi tuomarin sijoittaminen tuomarin virkaan.
Tuomarilla olisi siten käytännössä velvollisuus joko siirtyä virkansa mukana tai vastaanottaa toinen työssäkäyntialueella oleva tuomarin virka. Tuomarilla ei kuitenkaan
olisi ehdotonta oikeutta tällaisiin työssäkäyntialueen virkoihin vaan niihin sijoittamisen
edellytyksenä olisi luonnollisesti se, että niitä on tarjolla ja se että tuomari tulisi tosiasiassa sellaiseen valituksi. Eron antavan tuomioistuimen harkintaan jäisi, milloin tuomarilla olisi pätevää syy kieltäytyä tällaisesta tuomarin virasta. Pätevänä syynä ei ainakaan
voisi olla se, että virka olisi nimikkeeltään toinen tai se olisi palkkaukseltaan alempi
kuin tuomarin uudelleenjärjestelyssä siirtyvä virka.
Tuomarille olisi mahdollista antaa ero myös niissä harvinaisissa tilanteissa, joissa tuomarin viran tilalle jouduttaisiin tehtävien muuttumisen takia perustamaan kokonaan uusi, muu kuin tuomarin virka. Mikäli tuomari ei haluaisi siirtyä tällaiseen virkaan eikä
vastaanota hänelle tarjottua toista tuomarin virkaa, hänelle voitaisiin antaa tällöinkin
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ero. Pätevänä syynä kieltäytyä tarjotusta tuomarin virasta ei voisi ainakaan olla sen sijainti työssäkäyntialueen ulkopuolella. Vastaavasti myöskään palkkaluokan tai virkanimikkeen muuttuminen ei olisi tällainen syy.
Momentin toisen virkkeen mukaan tuomarin eroa koskeva asia olisi saatettava korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi lainkäyttöasiana. On perusteltua, että päätösvalta keskitettäisiin yhdelle tuomioistuimelle ja nimenomaan korkeimmalle hallintooikeudelle.
Eron antamista koskevan hakemuksen tekisi oikeusministeriö. Tuomioistuimet kuuluvat
oikeusministeriön hallinnonalaan, joka käytännössä huolehtii uudelleenjärjestelyjen toteuttamisesta ja henkilöstön sijoittumisesta niissä. Näin ollen tarkoituksenmukaista olisi,
että sen toimivaltaan kuuluisi myös tuomarille uudelleenjärjestelyn perusteella annettavan eron hakeminen.
Asia olisi käsiteltävä kiireellisesti.

17 luku.

Kirjallinen varoitus ja virantoimituksesta pidättäminen

1 §. Kirjallinen varoitus. Pykälässä säädettäisiin tuomarille annettavasta kirjallisesta
varoituksesta. Asiantuntijajäseniä koskevassa luvussa olisi erikseen säädetty, että myös
heille voidaan antaa kirjallinen varoitus noudattaen, mitä tuomarista säädetään (19 luku
19 §).
Kaikkia virkamiehiä koskeva yleissäännös kirjallisesta varoituksesta on virkamieslain
24 §:ssä. Sen mukaan virkamiehelle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Tuomioistuinlaissa säädettäisiin vain
siitä, kenellä on valta antaa kirjallinen varoitus. Tätä koskeva sääntely on nykyisin virkamieslain 46 a §:ssä, joka on lisätty lakiin vuonna 2009. Sääntely säilyisi asiallisesti
voimassa olevan sisältöisenä, mutta säännökseen tehtäisiin sanamuodollisia ja teknisiä
korjauksia.
Lain voimaan tulon jälkeen nimitetylle korkeimman oikeuden tai korkeimman hallintooikeuden esittelijälle voitaisiin jatkossakin antaa kirjallinen varoitus virkamieslain
24 §:n perusteella. Toimivaltainen viranomainen määräytyisi virkamiesasetuksen 39 §:n
perusteella. Se olisi niin ikään asianomainen tuomioistuin.
Muutoksenhausta kirjallista varoitusta koskevaan päätökseen säädettäisiin 26 luvun
2 §:ssä.
2 §. Virantoimituksesta pidättäminen. Pykälässä säädettäisiin tuomarin virantoimituksesta pidättämisestä. Säännös koskisi 19 luvun 19 §:ään otettavan viittaussäännöksen
perusteella myös asiantuntijajäseniä. Säännös ei koskisi lain voimaan tulon jälkeen nimitettyjä ylimpien tuomioistuinten esittelijöitä vaan heihin sovellettaisiin virkamieslain
säännöksiä.
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Pykälän 1 momentin viittaussäännöksen mukaan tuomari voitaisiin pidättää virantoimituksesta virkamieslain 40 §:n 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla. Tuomari voitaisiin siten pidättää virantoimituksesta rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta hänen edellytyksiinsä hoitaa tehtäväänsä,
tai jos hän kieltäytyy virkamieslain 19 §:ssä tarkoitetuista tarkastuksista tai tutkimuksista taikka, jos hän kieltäytyy antamasta sanotun pykälän mukaisesti terveydentilaansa
koskevia tietoja taikka, jos tuomarilla on sellainen sairaus, joka haittaa olennaisesti viran hoitoa.
Ehdotuksen mukaan tuomarin virantoimituksesta pidättämisestä päättäisi eräitä päällikkötuomareita koskevin poikkeuksin se tuomioistuin, jonka palveluksessa tuomari on.
Ylimpien tuomioistuinten tuomareiden osalta säännös vastaa virkamieslain 46 §:n 3
momenttia. Tämän voimassa olevan lainkohdan mukaan muun tuomarin pidättää virantoimituksesta se tuomioistuin, jossa häntä on syytettävä virkarikoksesta eli hovioikeuden tuomareiden osalta korkein oikeus ja muiden tuomareiden osalta toimivaltainen hovioikeus. Ehdotuksen mukaan tästä toimivaltaperusteesta siis luovuttaisiin.
Päällikkötuomarin pidättäisi virantoimituksesta aina ylempi tuomioistuin eli käräjäoikeuden laamannin hovioikeus, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentin korkein
oikeus sekä hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomarin korkein hallinto-oikeus. Korkeimman oikeuden ja korkeimman oikeuden presidentin viran
toimituksesta pidättämisestä päättäisi asianomainen tuomioistuin.
Pykälän 2 momentissa viitattaisiin virkamieslakiin ja sen nojalla annettuun sääntelyyn.
Tällä tarkoitettaisiin erityisesti virkamieslain 40 §:n 4 momentin säännöstä virantoimituksesta pidättämisestä päättäneen viranomaisen velvollisuudesta muuttaa päätöstään
olosuhteiden muututtua sekä virkamiesasetuksen 43 §:ssä säädettyä kuulemisvelvollisuutta.
Muutoksenhausta virantoimituksesta pidättämistä koskevaan päätökseen säädettäisiin
26 luvun 3 §:ssä.

18 luku.

Tuomarin virkasuhteen päättyminen

1 §. Eroamisikä ja eron antaminen. Tuomareita koskee virkamiehiä koskeva yleinen
eroamisikä, josta säädetään virkamieslain 35 §:ssä. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin
viittaussäännös sanottuun virkamieslain säännökseen, jonka mukaan virkamiesten yleinen eroamisikä on 68 vuotta. Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irtisanomista tai
muuta virkasuhteen päättymistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukauden päättyessä,
jonka aikana virkamies saavuttaa eroamisiän. Lisäksi pykälän 3 momentissa on säännökset virkasuhteen päättymisestä, kun virkamiehelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomarille antaisi hakemuksesta eron se tuomioistuin,
jonka palveluksessa hän on. Nykyisin tätä koskeva sääntely on virkamieslain 46 §:n
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1 momentissa, jonka mukaan muille kuin ylimpien tuomioistuinten jäsenille tai esittelijöille eron antaa oikeusministeriö. Ehdotuksen mukaan oikeusministeriön tehtävänä ei
siten olisi enää antaa eroa muidenkaan tuomioistuinten tuomareille.
2 §. Tuomarille työkyvyttömyyden vuoksi annettava ero. Pykälässä säädettäisiin tuomarin velvollisuudesta erota, jos hän on sairauden, vian tai vamman vuoksi menettänyt
työkykynsä. Tästä säädettäisiin pykälän 1 momentissa. Se vastaisi voimassa olevan virkamieslain 46 §:n 2 momentin ensimmäistä virkettä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin menettelystä, kun työkyvyn menettänyt tuomari ei
itse hae eroa. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan virkamieslain 46 §:n
2 momentin toista, kolmatta ja viidettä virkettä. Koska ylimpien tuomioistuinten esittelijöitä ei virassapysymisoikeuden osalta rinnastettaisi enää tuomariin, säännöstä ei sovellettaisi niihin esittelijöihin, jotka on nimitetty virkaansa lain voimaan tulon jälkeen. Pykälään ei siten otettaisi niitä voimassa olevia virkamieslain säännöksiä, joissa säädetään
esittelijälle työkyvyn menettämisen perusteella annettavasta erosta.
Eron antamista koskeva asia käsiteltäisiin niin kuin nykyisinkin tuomioistuimessa lainkäyttöasiana. Ehdotuksen mukaan asia olisi käsiteltävä kiireellisesti. Lisäys perustuu
siihen, että nämä asiat on valtion virkamieslain 55 §:n perusteella käsiteltävä kiireellisesti.
Pykälän 3 momentin mukaan hakemuksen eron antamisesta tuomarille tekisi se tuomioistuin, joka on toimivaltainen virantoimitusta pidättämistä koskevassa asiassa. Tämä
tarkoittaa, että hakemuksen tekee päällikkötuomareita koskevin poikkeuksin se tuomioistuin, jossa tuomari on. Voimassa olevan lain mukaan hakemuksen voi tehdä tämä
tuomioistuin mutta myös ylempi tuomioistuin. Ehdotus muuttaisi voimassa olevaa oikeutta siten siinä, että oikeus tehdä hakemus on päällikkötuomareita koskevin poikkeuksin
vain asianomaisella tuomioistuimella. Hakemuksen tekemisestä tässä tuomioistuimessa
päättää päällikkötuomari.
Päällikkötuomareiden osalta hakemuksen tekisi ylempi tuomioistuin. Käytännössä hakemuksen tekemisestä päättää kyseisen tuomioistuimen päällikkötuomari, joka voi siirtää asian myös muun virkamiehen, esimerkiksi kansliapäällikön hoidettavaksi.
Muutoksenhausta eron antamista koskevaan päätökseen säädettäisiin 26 luvun 4 §:ssä.

IV OSA
19 luku.

ASIANTUNTIJAJÄSENET JA MUU HENKILÖKUNTA
Asiantuntijajäsenet

Lukuun koottaisiin eri tuomioistuimissa toimivia asiantuntijajäseniä koskevat säännökset. Yleisten tuomioistuinten sotilasjäsenistä säädettäisiin kuitenkin edelleenkin sotilasoikeudenkäyntilain 3 luvussa, joka tarkistettaisiin vastaamaan tässä luvussa asiantuntijoista säädettyä.
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Yleisperusteluissa todetulla tavalla asiantuntijajäsenten nimittämismenettelyä pyritään
yhtenäistämään. Myös sidonnaisuuksien ilmoittamisesta sekä oikeudesta palkkioon olisi
kaikille asiantuntijoille yhtenäiset säännökset. Asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimuksista kielitaitovaatimusta lukuun ottamatta säädettäisiin asiantuntijaryhmittäin
omissa pykälissään.
Tuomioistuinten tehtävänä olisi julistaa asiantuntijoiden tehtävät haettavaksi, hankkia
tarpeelliset selvitykset sekä tehdä oikeusministeriölle esitys tehtävään nimittämisestä.
Oikeusministeriön tehtävänä olisi esitellä asia edelleen valtioneuvostolle tai tasavallan
presidentille. Asiantuntijajäsenten toimikausia yhdenmukaistettaisiin niin, että se olisi
kaikille viisi vuotta.
Kaikista tässä luvussa tarkoitetuista tuomioistuimen jäsenistä käytettäisiin nimitystä asiantuntijajäsen.
Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annettua lakia koskevan lakiehdotuksen 16 §:n
mukaan vakuutusoikeudessa on myös asiantuntijalääkäreitä, jotka eivät kuitenkaan ole
vakuutusoikeuden jäseniä (lakiehdotus 5). Heidän tehtävänä on antaa pyynnöstä vakuutusoikeudelle lausuntoja. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan asiantuntijalääkäreiden
nimittämisestä, kelpoisuusvaatimuksista, sidonnaisuuksien ilmoittamisesta sekä tehtävästä vapauttamisesta on voimassa mitä tässä laissa säädetään vakuutusoikeuden lääkärijäsenestä.
1 §. Asiantuntijajäsenen asema. Asiantuntijajäsen on tuomioistuimen jäsen, mistä syystä häneen tuomiovallan käyttäjänä tulisi soveltaa samoja säännöksiä kuin tuomariin.
Asiantuntijajäsen myös vastaa virkatuomarin tavoin toimintansa lainmukaisuudesta.
Tämä huomioon ottaen pykälän 1 momentissa säädettäisiin nimenomaisesti, että asiantuntijajäsen on tuomiovaltaa käyttäessään samalla tavalla riippumaton kuin tuomari.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin lisäksi viittaussäännös tuomarin velvollisuuksista ja
virkavastuusta säätävään 11 luvun 1 ja 2 §:ään. Asiantuntijajäseniin ei tehtävän luonteen
vuoksi voitaisi soveltaa ainakaan sivutoimia tai virkavapautta koskevia säännöksiä.
2 §. Asiantuntijajäsenen oikeus pysyä tehtävässään. Pykälässä säädettäisiin voimassa
olevaa sääntelyä vastaavasti asiantuntijajäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään sinä aikana, joksi hänet on tehtävään nimitetty. Asiantuntijajäsentä ei voida julistaa menettäneeksi tehtäväänsä toimikautensa aikana muutoin tuomioistuimen tuomiolla siten kuin
tämä virassapysymisoikeus on lailla toteutettu. Tämän luvun 18–21 §:ssä on tähän liittyen säännökset asiantuntijajäsenen asemasta tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä, kirjallisen varoituksen antamisesta ja tehtävästä pidättämisestä, terveydentilan
selvittämisestä ja työkyvyttömyyden perusteella annettavasta erosta sekä asiantuntijajäsenen tehtävästä vapauttamisesta eräissä tapauksissa.
3 §. Nimittävä viranomainen. Pykälässä säädettäisiin asiantuntijajäsenten nimittämisestä. Nimitystoimivalta vastaa nykyistä sääntelyä. Pykälän mukaan valtioneuvosto nimittäisi asiantuntijajäsenet hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen.
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Työtuomioistuimeen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen asiantuntijajäsenet nimittäisi
tasavallan presidentti.
4 §. Asiantuntijajäsenten ja varajäsenten lukumäärä. Pykälässä säädettäisiin asiantuntijajäsenten ja varajäsenten lukumäärästä. Sen 1 momentin mukaan asiantuntijajäseniä
olisi nimitettävä riittävä määrä. Työtuomioistuinten asiantuntijajäseniä on kuitenkin aina 14. Tästä syystä momentin toiseen virkkeeseen otettaisiin viittaussäännös 8 luvun
3 §:ään, jossa työtuomioistuimen asiantuntijajäsenten lukumäärästään säädettäisiin.
Pykälän 2 momentin mukaan asiantuntijajäsenille voidaan nimittää riittävä määrä varajäseniä, joista on voimassa, mitä asiantuntijajäsenestä säädetään. Tuomioistuimen
omaan harkintaan jäisi asiantuntijajäsenten tehtäviä auki julistaessaan arvioida, kuinka
paljon varajäseniä tarvitaan. Nykyisin heitä on nimitetty kaksi kullekin asiantuntijajäsenelle. Varajäsenet osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt.
5 §. Asiantuntijajäsenten toimikausi. Asiantuntijajäsenten toimikauden pituus yhtenäistettäisiin niin, että se olisi kaikille asiantuntijajäsenille viisi vuotta. Käytännössä tämä
tarkoittaisi, että muiden kuin vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenten toimikautta pidennettäisiin neljästä ja työtuomioistuimen jäsenten kolmesta vuodesta viiteen vuotta.
Asiantuntijajäsenen tilalle voitaisiin nimittää uusi jäsen, jos tehtävä vapautuisi kesken
toimikauden. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ollut käytössä menettely, jossa asiantuntijajäsen nimitetään aina koko toimikaudeksi kerrallaan riippumatta siitä, milloin
tehtävä on vapautunut. Muissa tuomioistuimissa taas on kesken toimikauden tarvittaessa
käytetty varajäseniä. Säännös mahdollistaa nämä molemmat toimintatavat.
Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa olevaa sääntelyä, jonka mukaan asiantuntijajäsenet nimitetään enintään siihen saakka, kunnes he saavuttavat tuomarille säädetyn
eroamisiän. Käytännössä heidät voitaisiin nimittää enintään sen kuukauden loppuun,
jona he saavuttavat laissa säädetyn eroamisiän. Vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäri on
tuomioistuimen käytettävissä oleva asiantuntija, jolla ei ole virassapysymisoikeutta eikä
häneen siten sovellettaisi eroamisikää eikä siten puheena olevan momentin säännöstä.
6 §. Tehtävien julistaminen haettavaksi. Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuin julistaisi asiantuntijajäsenten tehtävät haettavaksi. Pykälän 3 momentin mukaan tehtävien
auki julistaminen ei kuitenkaan koskisi työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden niin
sanottuja intressiedustuksen perusteella nimettäviä jäseniä. Nämä pääosin työ- tai virkasuhteisiin perehtyneet asiantuntijat nimettäisiin jatkossakin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksista, eikä heidän tehtäviään siten julistettaisi lainkaan haettavaksi. Työtuomioistuin tai vakuutusoikeus pyytäisivät ehdotukset asianomaisilta järjestöiltä, mutta
muutoin intressiedustajien nimittämisessä noudatettaisiin voimassa olevaa vastaavaa
menettelyä.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voisi hankkia hakijoista lausunnon tai muuta
selvitystä.
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7 §. Esitys tehtävään nimittämisestä. Ehdotuksen mukaan asiantuntijajäsenet nimitettäisiin asianomaisen tuomioistuimen esityksestä. Tämä vastaa tuomarin nimittämisessä
noudatettavaa menettelyä ja sitä on pidettävä asianmukaisena asiantuntijajäsenten asema
tuomioistuimen jäsenenä huomioon ottaen.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tuomioistuinten velvollisuudesta toimittaa oikeusministeriölle perusteltu esitys siitä, ketkä hakijoista olisi nimitettävä tehtäviin. Oikeusministeriön tehtävänä olisi toimittaa esitys edelleen valtioneuvostolle tai tasavallan presidentille ratkaistavaksi. Käytännössä oikeusministeriö noudattaisi tuomioistuimen nimitysesitystä, mutta se voisi tarvittaessa kiinnittää huomiota kelpoisuusehtojen täyttymiseen, sidonnaisuuksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin niin kuin tuomareita nimitettäessä.
Pykälän 2 momentissa olisi lisäksi tarkentava säännös siitä, että esitys työtuomioistuimen työ- ja virkasuhteisiin perehtyneiden jäsenten nimittämisestä tehdään
13 §:ssä tarkoitettujen keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Vastaava säännös olisi myös vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoimintaan sekä sotilasvamma-asioita tuntevista jäsenistä (15 §). Vakuutusoikeuden olisi lisäksi kuultava sosiaali- ja terveysministeriötä ennen lääkärijäsenten määräämistä koskevan esityksen toimittamista oikeusministeriölle.
8 §. Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset. Pykälä vastaisi asiallisesti hallinto-oikeuslain 8 §:n 2 momenttia.
9 §. Korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset. Pykälä
vastaisi voimassa olevaa korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun
lain 2 §:n 1 ja 2 momenttia.
10 §. Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset. Pykälä vastaisi
voimassa olevaa markkinaoikeudesta annetun lain 7 §:ää.
11 §. Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenen kelpoisuus samassa oikeudenkäynnissä
käsiteltävissä asioissa. Pykälä vastaisi voimassa olevaa markkinaoikeudesta annetun
lain 9 §:ää.
12 §. Työtuomioistuimen asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin niiden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimuksista, jotka eivät
edusta työnantaja- tai työntekijäetuja. Pykälä vastaisi asiallisesti voimassa olevaa työtuomioistuimesta annetun lain 2 §:n 2 momenttia. Kelpoisuusvaatimuksena oleva ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto muutettaisiin vastaavasti kuin edellä
12 luvun 1 §:ssä on todettu tuomareiden kohdalla.
13 §. Työtuomioistuimen työ- ja virkasuhteisiin perehtyneiden asiantuntijajäsenten nimittämistä koskeva ehdotus. Pykälässä säädettäisiin muiden työtuomioistuimen asiantuntijajäsenten nimittämisessä noudatettavasta menettelystä. Pykälän 1 momentti vastaisi asiallisesti voimassa olevaa työtuomioistuimesta annetun lain 2 §:n 3 momenttia.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa työtuomioistuimesta annetun asetuksen 10 §:ää vastaavasti siitä, että nimitettäväksi ehdotettujen asiantuntijajäsenten
keskuudessa tulee olla teollisuuden, maatalouden ja palvelualan työsuhteisiin perehtyneitä jäseniä.
Pykälän 3 ja 4 momentti vastaisivat asiallisesti voimassa olevaa työtuomioistuimesta
annetun lain 3 §:ää. Lainkohdasta ilmenee, että työtuomioistuin tekee nimitysesityksensä oikeusministeriölle tasavallan presidentille esittelemistä varten. Lakiin otettaisiin nimenomainen säännös työtuomioistuimen velvollisuudesta pyytää ehdotusta keskusjärjestöiltä. Nimitykset voitaisiin kuitenkin jatkossakin tehdä, vaikka ehdotusta ei olisi tehty määräajassa tai se on tehty puutteellisena.
14 §. Vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevan vakuutusoikeuslain 4 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muiden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimuksista. Se vastaisi asiallisesti vakuutusoikeuslain 5 §:ää.
15 §. Vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevien sekä sotilasvamma-asioita tuntevien asiantuntijajäsenten nimittämistä koskeva ehdotus. Pykälän 1
momentin 1 kohta vastaisi asiallisesti voimassa olevaa vakuutusoikeuslain
11 §:n 1 momentin säännöstä asiantuntijajäsenten määräämisestä ja 2 kohta vakuutusoikeuslain 12 §:n viimeistä virkettä.
Pykälän 2 ja 3 momentti vastaisivat asiallisesti voimassa olevaa vakuutusoikeuslain
5 §:n 2 momenttia. Pykälän 3 momentin mukaan vakuutusoikeuden olisi pyydettävä
1 momentissa tarkoitetuilta tahoilta ehdotukset asiantuntijajäsenten nimittämisestä.
16 §. Asiantuntijajäsenten kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Pykälässä säädettäisiin kootusti eri tuomioistuinten asiantuntijajäseniltä vaadittavasta kielitaidosta. Pykälän 1 momentti koskisi hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenten kielitaitovaatimuksia.
Säännös vastaisi voimassa olevaa hallinto-oikeuslain 8 a §:ää, jonka mukaan asiantuntijajäseneltä vaadittava kielitaito riippuu tuomaria vastaavasti siitä, onko kyseessä yksivai kaksikielinen hallinto-oikeus. Asiantuntijajäsenen ja tuomarin kielitaitovaatimukset
eivät kuitenkaan ole yhtenevät. Kun tuomarilta edellytetään kaksikielisen tuomioistuimen tuomiopiirin väestön enemmistön erinomaista kielitaitoa, asiantuntijajäsenelle riittävää on tämän kielen hyvä taito.
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen asiantuntijajäsenten kielitaitovaatimuksista säädettäisiin edelleenkin erikseen. Ahvenanmaan tuomioistuimissa edellytettävästä kielitaidosta säädetään Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 2 momentissa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muissa tuomioistuimissa kuin hallinto-oikeuksissa
olevien muiden kuin intressiedustajina toimivien asiantuntijajäsenten kielitaitovaatimuksista nykyistä lainsäädäntöä vastaavasti.
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden intressiedustajilta vaadittavasta kielitaidosta nykyistä lainsäädäntöä vastaavasti.
17 §. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen. Pykälässä säädettäisiin asiantuntijajäsenten velvollisuudesta antaa tuomareita vastaava sidonnaisuusilmoitus, josta säädetään
13 luvun 12 §:ssä. Nykyisin markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä tällainen ilmoitus
jo vaaditaan (markkinaoikeudesta annetun lain 6 §:n 4 momentti). Niin ikään vakuutusoikeuden asiantuntijajäseneltä sitä vaaditaan uudistetun vakuutusoikeuslain 4 § 4 momentin ja 5 §:n 4 momentin ( / ) perusteella. Velvollisuus koskee myös vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreitä.
Asiantuntijajäsenet eivät kuuluisi sivutoimilupajärjestelmän piiriin. Sivutoimi voi kuitenkin olla sen laatuinen, että se on mainittava asiantuntijajäsenen tekemässä sidonnaisuusilmoituksessa.
Myös asiantuntijajäsenten sidonnaisuusilmoitukset rekisteröitäisiin Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomareista poiketen sidonnaisuusilmoitus annetaan aina
asianomaiselle tuomioistuimelle, jonka on toimitettava se nimitysesityksen liitteenä oikeusministeriölle.
18 §. Asiantuntijajäsenen asema tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä. Asiantuntijajäsenellä on toimikautensa ajan tuomaria vastaava oikeus pysyä tehtävässään.
Tämän oikeuden turvaamiseksi asiantuntijajäsenellä olisi pykälän mukaan oikeus jatkaa
tehtävässään toisessa tuomioistuimessa, jos tehtävät sinne uudelleenjärjestelyssä siirtyvät. Tämä vastaa myös käytännössä noudatettua menettelyä.
19 §. Kirjallinen varoitus ja asiantuntijajäsenen tehtävästä pidättäminen. Asiantuntijajäsenet eivät ole tehtävässään virkasuhteessa eikä virkamieslakia siten sovelleta heihin.
On kuitenkin perusteltua, että myös asiantuntijajäsenelle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän toimii virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Samoin asiantuntijajäsen tulee
voida pidättää tehtävästään noudattaen soveltuvin osin, mitä tuomareista säädetään. Tästä syystä tuomioistuinlakiin ehdotetaan otettavaksi säännös kirjallisen varoituksen antamisesta asiantuntijajäsenelle sekä asiantuntijajäsenen pidättämisestä tehtävästään.
20 §. Asiantuntijajäsenen terveydentilan selvittäminen ja työkyvyttömyyden perusteella
annettava ero. Tarvittaessa myös asiantuntijajäsenten terveydentila tulee voida selvittää,
jotta heidän työkykynsä voidaan arvioida. Koska virkamieslakia ei sovelleta asiantuntijajäseniin, pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi viittaussäännös mainitun lain
19 §:ään.
Vastaavilla perusteilla pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että asiantuntijajäsen voidaan erottaa tehtävästään, jos hän on menettänyt sairauden, vian tai vamman
vuoksi työkykynsä. Tältä osin viitattaisiin 18 luvun 2 §:ään.
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21 §. Asiantuntijajäsenen tehtävästä vapauttaminen. Pykälässä säädettäisiin asiantuntijajäsenenä toimivan lääkärin tehtävästä vapauttamisesta kelpoisuuden menettämisen
perusteella. Pykälä koskisi siis vain niitä asiantuntijajäseniä, joiden kelpoisuusvaatimuksena on lääkärin tutkinto. Näitä on hallinto-oikeudessa sekä vakuutusoikeudessa.
Säännös koskisi myös vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreitä.
Pykälän mukaan asianomaisen tuomioistuimen olisi vapautettava asiantuntijajäsen tehtävästään, jos lääkäri on menettänyt oikeuden toimia laillistettuna lääkärinä tai sellaisena erikoislääkärinä, joka on kelpoisuusvaatimuksena kyseiseen tehtävään. Niin ikään
vapauttaminen voisi tulla kyseeseen, jos asiantuntijajäsenen oikeutta toimia lääkärinä on
rajoitettu. Oikeuden menettäminen tai rajoittaminen perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin. Sen 4 §:ssä säädetään oikeuden myöntämisestä ja
26 §:ssä perusteista, joilla oikeus voidaan menettää toistaiseksi tai määräajaksi. Jos lääkärin oikeuksien menettäminen tai rajoittaminen on määräaikainen, asiantuntija voidaan
vapauttaa tehtävästään vastaavaksi määräajaksi.
Asiantuntijajäsentä olisi kuultava ennen asiasta päättämistä.
Koska kysymyksessä on tuomioistuimen ratkaisutoimintaan osallistuva jäsen, tuomioistuimen päätöksestä on voitava valittaa. Lääkärijäseniä on vain hallinto-oikeuksissa ja
vakuutusoikeudessa. Niiden päätöksestä haettaisiin muutosta korkeimmalta hallintooikeudelta. Asia olisi muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävä lainkäyttöasiana.
Tehtävästä vapauttamista koskevaa päätöstä on noudattava muutoksenhausta huolimatta. Tällä tarkoitetaan muutoksenhakua lääkärin oikeuksien menettämistä tai rajoittamista
koskevasta päätöksestä samoin kuin muutoksenhakua siitä päätöksestä, jolla tuomioistuin on tämän lainkohdan nojalla vapauttanut asiantuntijan tästä tehtävästään.
22 §. Asiantuntijajäsenten palkkio. Pykälän mukaan asiantuntijoille maksettaisiin tehtävästään valtion varoista kohtuullinen palkkio ja korvaus. Säännös ei koskisi vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreitä vaan heille maksettava palkkio määräytyisi hallintolainkäyttölain perusteella.

20 luku.

Avustavat tuomarit

1 §. Avustavan tuomarin virat. Pykälässä säädettäisiin avustavan tuomarin viroista, joita
voisi olla kaikissa tuomioistuimissa käräjäoikeuksia ja ylimpiä tuomioistuimia lukuun
ottamatta. Virat olisivat vakinaisia tuomarin virkoja, jotka kuitenkin täytettäisiin määräajaksi. Kyseessä olisi tuomarin virka.
Avustavan tuomarin toimikausi olisi kolmen vuoden pituinen. Tätä aikaa voidaan pitää
riittävänä ottaen huomioon yhtäältä tuomarin tehtäviin perehtymisen tarpeet sekä toisaalta ne vaatimukset, joita määräaikaisen tuomarin toimikauden pituudelle on asetettava tuomarin riippumattomuuden kannalta.
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Erityisestä syystä nimitystä voitaisiin jatkaa kahdella vuodella. Tällaisena syynä voitaisiin esimerkiksi pitää sitä, että avustavan tuomarin työpanosta tarvittaisiin mahdollisesti
vielä vireillä olevien laajojen asioiden käsittelemiseksi. Mahdollisuus jatkaa toimikautta
voi olla tarpeen myös siksi, että avustava tuomari voi joustavasti siirtyä muihin tehtäviin.
Avustavalla tuomarilla olisi nimityksenä keston ajan tuomaria vastaava virassapysymisoikeus. Tuomioistuimen jäseninä ja tuomareina heillä olisi samat velvollisuudet kuin
varsinaisilla tuomareilla. Laissa ei olisi erityissäännöksiä avustavien tuomareiden nimittämisestä. Sovellettavaksi tulisivat siten yleiset säännökset määräaikaisten tuomareiden
nimittämisestä. Koska toimikausi olisi lähtökohtaisesti pidempi kuin vuosi, nimitysvalta
kuuluisi yleensä ylimmille tuomioistuimille 14 luvun säännösten mukaisesti. Jos avustava tuomari nimitetään poikkeuksellisesti virkasuhteeseen vain enintään vuoden ajaksi,
nimityksestä päättäisi asianomainen tuomioistuin.
2 §. Avustavan tuomarin tehtävät ja toimivalta. Pykälän 1 momentin mukaan avustavan
tuomarin on osallistuttava lainkäyttöasioiden valmisteluun ja ratkaisemiseen tuomioistuimen työjärjestyksestä ilmenevällä tavalla. Työjärjestyksessä voitaisiin esimerkiksi
määrätä, että avustavan tuomarin tehtävät tulevat vaativammiksi saavutetun kokemuksen ja virassa osoitetun taidon perusteella. Avustava tuomarin esittelyvelvollisuudesta
voidaan myös antaa tarkempia määräyksiä. Työjärjestyksessä voidaan ottaa tarkemmin
huomioon myös avustavalle tuomarille asetetut kouluttautumisvelvoitteet.
Huomattava on, että laissa ei yhtä poikkeusta lukuun ottamatta aseteta avustavan tuomarin osallistumiselle ratkaisutoimintaan mitään asian laatua, laajuutta tai vaikeusastetta
koskevia rajoituksia toisin kuin esimerkiksi tuomioistuinharjoittelun osalta on säädetty.
Avustava tuomari voi siis periaatteessa osallistua minkä tahansa asian käsittelyyn tuomioistuimessa. Työjärjestyksessä voidaan kuitenkin antaa tarkempia määräyksiä avustavan tuomarin osallistumisesta ratkaisutoimintaan.
Hovioikeudessa avustava tuomari ei voi 2 momentin mukaan osallistua tuomarin virkarikosta koskeva asian käsittelyyn. Tämän rajoituksen perusteena on se, että tuomarin
aseman vuoksi tällainen asia kuuluu yksinomaan vakinaisten tuomareiden ratkaistavaksi.
Tuomioistuimen ratkaisukokoonpanossa ei saa myöskään olla kuin yksi avustava tuomari.
Pykälän mukaan avustavan tuomarin olisi toimikautensa aikana osallistuttava tuomarinkoulutuslautakunnan suunnittelemaan koulutusohjelmaan. Koulutusohjelma voisi sisältää useampia koulutusjaksoja tai -kokonaisuuksia, jotka käsittelisivät tuomarin ammattia
varten keskeisiä aiheita. On myös tärkeää, että avustavan tuomarin tehtävissä menestymisen arviointi ja palautteen antaminen on suunnitelmallista ja jatkuvaa.
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3 §. Avustavan tuomarin kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet. Pykälässä säädettäisiin avustavalta tuomarilta vaadittavasta kelpoisuudesta ja nimitysperusteista. Hänen
tulisi täyttää 12 luvun 1 §:ssä säädetyt tuomarin yleiset kelpoisuusvaatimukset. Markkinaoikeustuomarilta edellytetään yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi, että hän on perehtynyt kilpailu- tai valvonta-asioihin, hankinta-asioihin, teollis- tai tekijänoikeudellisiin asioihin taikka markkinaoikeudellisiin asioihin (12 luku 7 §). Vastaavaa kelpoisuusvaatimusta ei laissa aseteta avustavan tuomarin virkaan nimittämiselle, mutta virkaan nimitettäessä tällainen perehtyneisyys voidaan tietenkin katsoa ansioksi.
Lisäedellytyksenä avustavan tuomarin virkaan olisi vähintään kolme vuoden kokemus
tuomarin, tuomioistuimen esittelijän tai valmistelijan, asianajajan tai muun oikeusavustajan, syyttäjän taikka muusta sellaisesta lakimiestehtävästä, jonka voidaan katsoa antavan edellä mainittuun toimintaan rinnastuvia valmiuksia tuomarin tehtävään. Myös
tuomioistuinharjoittelun suorittaminen otettaisiin huomioon kolmen vuoden työkokemusta laskettaessa.
Avustavalta tuomarilta edellytettäisiin vastaavia kielitaitoa koskevia vaatimuksia kuin
tuomarilta. Avustavan tuomarin virka ei voi olla 12 luvun 11 §:ssä tarkoitettu erityistä
kielitaitoa edellyttävä virka.
Avustavan tuomarin virkaan voisi hakeutua siis jo jonkun aikaa lakimiestehtävissä lakimiestutkinnon suorittamisen jälkeen työskennellyt. Tähän virkaan tulee hakemaan erityisesti samassa tuomioistuimessa esittelijän tai sitä vastaavassa tehtävässä työskenteleviä. Avustavan tuomarin virka on avoin kaikille kelpoisuusvaatimukset täyttäville ja
siihen voidaan hakeutua tuomioistuinlaitoksen ulkopuoleltakin, esimerkiksi asianajotehtävistä tai valtionhallinnosta.
Virkaan nimitettäessä arvioitaviksi tulisivat myös hakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet, perehtyneisyys ja valmiudet tuomarin tehtävään.
Pykälän 2 momentin mukaan lisäedellytyksenä avustavaksi tuomariksi nimittämiselle
olisi, että hakija on suorittanut hyväksytysti kokeen, jossa on osoitettava tuomarin tehtävässä toimimista koskevien keskeisten säännösten ja yleisten periaatteiden tuntemus.
Tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävänä olisi säännöllisin väliajoin järjestää näitä kokeita. Kokeessa varmistettaisiin, että siihen osallistuva tuntee riittävästi ne säädökset ja
ohjeet, jotka yleisesti koskevat tuomarin virkaa ja tuomarin virassa työskentelemistä.
4 §. Tuomarikoe. Pykälässä säädettäisiin tuomarikoulutuksen jälkeen suoritettavasta
tuomarikokeesta. Kokeeseen voitaisiin osallistua kolmen vuoden toimikauden jälkeen.
Myös tällaisia kokeita tulisi järjestää säännöllisin väliajoin. Kokeessa arvioitaisiin tuomarin tehtävässä vaadittavaa taitoa ja osaamista. Kokeen järjestäisi tuomarinkoulutuslautakunta.
Pykälän 2 momentin mukaan kokeen hyväksytysti suorittaneelle myönnettäisiin oikeus
käyttää tuomarikoulutetun nimikettä.
Pykälän 3 momentin mukaan tuomarinkoulutuslautakunnasta säädettäisiin tarkemmin
23 luvussa.
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21 luku.

Muu henkilöstö

1 §. Esittelijät. Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin tuomioistuinten esittelijät. Esittelijä
olisi yleisnimike, jolla tarkoitettaisiin tuomioistuimessa avustavissa lainkäyttötehtävissä
erilaisilla virkanimikkeellä työskenteleviä lakimiehiä olivatpa he esittelijöitä tai valmistelijoita. Esittelijöitä olisivat siten myös markkinaoikeuden valmistelijat. Esittelijöitä
koskee nykyisin korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §, korkeimmasta hallintooikeudesta annetun lain 14 §, hovioikeuslain 6 §, hallinto-oikeuslain 10 §, markkinaoikeudesta annetun lain 11 §, työtuomioistuimesta annetun lain 5 § ja työtuomioistuimesta
annetun asetuksen 4 § sekä vakuutusoikeuslain 8 §. Eri tuomioistuimissa toimivilla esittelijöillä on kaikilla eri nimikkeet.
Nimikkeiden yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan, että hovioikeuden esittelijöiden eli
asessorin ja viskaalin virkanimikkeet muutetaan hovioikeussihteeriksi. Vastaavasti vakuutusoikeuden asessorin nimikkeet muuttuisivat vakuutusoikeussihteeriksi. Tarkoitus
on, että avustavien tuomareiden virkoja perustettaessa asessorin viroista tultaisiin luopumaan sitä mukaa kuin niitä vapautuu. Niin ikään työtuomioistuimen sihteerin nimike
olisi yhdenmukaisuuden vuoksi jatkossa työtuomioistuinsihteeri. Esitys ei vaikuta esittelijöiden palkkaukseen tai palkkaluokkiin. Ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden virkanimikkeisiin ei puututtaisi.
Tavallisella lailla säädetystä ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden tuomaria vastaavasta virassapysymisoikeudesta luovuttaisiin niin kuin yleisperusteluissa on jo mainittu.
Pykälän 2 momentin perusteella hallinto-oikeudessa voisi esittelijöinä olla edelleen
myös notaareita, joiden kelpoisuusvaatimuksena voi olla muukin kuin oikeustieteellinen
tutkinto.
Pykälän 3 momentin mukaan myös muu kelpoisuusvaatimukset täyttävät virkamies voitaisiin määrätä toimimaan esittelijänä. Tällä tarkoitettaisiin esimerkiksi tuomioistuimen
kansliapäällikköä. Niin ikään hallinto-oikeuden lainkäyttösihteeri, joka täyttäisi notaarilta vaadittavan kelpoisuuden (soveltuva korkeakoulututkinto) voitaisiin määrätä toimimaan esittelijänä vastaavissa asioissa kuin notaarit.
2 §. Ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden nimittäminen määräajaksi. Pykälässä säädettäisiin korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n 2 momenttia vastaavasti määräajaksi täytettävistä esittelijäneuvoksen viroista. Järjestely tulisi koskemaan myös korkeinta hallinto-oikeutta. Ylimpien tuomioistuinten esittelijöitä nimitettäessä noudatettaisiin edelleen tuomarin nimittämisestä säädettyä menettelyä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esittelijä voitaisiin nimittää määräajaksi noudattaen 14 luvun 1 §:ssä tuomarista
säädettyä. Määräaikainen tehtävä olisi julistettava haettavaksi 14 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Myös kelpoisuusvaatimukset olisivat tuomaria vastaavat. Tästä säädettäisiin 5 §:ssä.
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3 §. Esittelijöiden tehtävät. Pykälässä säädettäisiin esittelijöiden tehtävistä. Pykälän
mukaan esittelijöiden tehtävänä olisi sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, esitellä ja valmistella tuomioistuimessa ratkaistavia asioita. Ehdotus koskee vain tässä luvussa tarkoitetun esittelijän tehtäviä mutta ei sitä, mitkä asiat tuomioistuimessa ratkaistaan esittelystä tai mitkä asiat ratkaistaan ilman esittelyä. Tältä osin asia määräytyy oikeudenkäyntimenettelyä koskevien säännösten perusteella. Jos asia ratkaistaan ilman
esittelyä, esittelijäkään ei esittele asiaa, mutta hän voi valmistella sitä kokoonpanoa varten. Jos asia ratkaistaan esittelystä, esittelijän tehtävänä olisi yleensä esitellä asia, jos
asiaan on esittelijä otettu. Esittelijää voitaisiin kuitenkin käyttää esittelystä ratkaistavissa asioissa myös valmistelijana sen mukaan kuin tästä työjärjestyksessä tarkemmin
määrätään. Tällöin asian esittelee tuomari, mutta esittelijän tehtäväksi on voitu antaa
asiaan liittyviä valmistelutoimia.
4 §. Esittelijöiden nimittäminen. Esittelijät nimittäisi edelleenkin asianomainen tuomioistuin.
5 §. Esittelijöiden kelpoisuusvaatimukset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ylimpien
tuomioistuinten esittelijöiden kelpoisuusvaatimuksista. Sääntely olisi voimassa olevan
lainsäädännön mukainen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muiden tuomioistuinten lainoppineiden esittelijöiden sekä 3 momentissa hallinto-oikeuden notaarin kelpoisuusvaatimuksista. Hovioikeuden esittelijöiden kelpoisuusvaatimuksena ei enää olisi kokemus tuomarin tehtävistä,
millä on käytännössä tarkoitettu suoritettua tuomioistuinharjoittelua.
Pykälän 4 momentin mukaan esittelijän kielitaitovaatimuksista olisi voimassa, mitä
tuomarista säädetään.
6 §. Käräjänotaarit. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin nykyisin käräjäoikeuslain
4 §:ää, hovioikeuslain 6 a §:ää sekä hallinto-oikeuslain 10 a §:ää vastaavasti, että käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa voi olla käräjänotaareja, joiden tehtävistä säädetään tarkemmin tuomioistuinharjoittelusta annetussa laissa.
Pykälän 2 momentin mukaan käräjänotaareiden nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 3 §:ssä.
7 §. Kansliapäällikkö. Korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa
kansliapäällikön virka on säädetty esittelijän viraksi. Ehdotuksen mukaan nämä virat
eivät enää olisi esittelijän virkoja, vaan hallinnollisia virkoja. Korkeimpien oikeuksien
kansliapäällikön tehtävänä olisi huolehtia tuomioistuimen hallinnosta. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan olisi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Oikeustieteellistä tutkintoa ei siten enää vaadittaisi.
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Pykälän 2 momentin mukaan muussakin tuomioistuimessa voi olla hallinnosta huolehtimista varten kansliapäällikön virka tai muu sitä vastaava virka. Tällaisen viran kelpoisuusvaatimuksista määrättäisiin työjärjestyksessä.
Pykälän 3 momentti vastaisi asiallisesti voimassa olevaa sääntelyä, jonka perusteella
muun henkilöstön kuin tuomareiden nimittämistoimivalta kuuluu pääsääntöisesti asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomarille. Tämä koskisi edellä 4 ja 6 luvun
5 §:ssä säädetyllä tavalla myös ylimpiä tuomioistuimia, koska kansliapäällikkö ei olisi
lainkäyttöhenkilöstöön kuuluva.
8 §. Muu henkilöstö. Tuomioistuimessa voi olla muutakin virka- ja työsopimussuhteista
henkilöstöä siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Pykälä vastaa asiallisesti nykyistä
sääntelyä. Uusia virkoja ja tehtäviä ei voida perustaa tuomioistuimeen ilman oikeusministeriön myötävaikutusta.
Pykälän 2 momentin mukaan muun henkilöstön nimittäisi asianomainen tuomioistuin.
Näiden kelpoisuusvaatimuksista määrättäisiin tarvittaessa työjärjestyksessä.
9 §. Muiden virkamiesten virkavapaus ja viranhoito. Muiden virkamiesten virkavapaudesta ja viranhoidosta päättäisi edelleenkin asianomainen tuomioistuin.
10 §. Esittelijöiden sivutoimet. Pykälästä ilmenee, että sivutointa koskeva sääntely olisi
edelleen yhtenäinen tuomareille ja esittelijöille. Säännöksessä viitattaisiin 11 lukuun,
jossa säädetään muun muassa tuomarin sivutoimista.

V OSA.

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

22 luku.

Tuomarinvalintalautakunta

Luvussa säädettäisiin tuomarinvalintalautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja henkilöstöstä. Sääntely vastaisi pääosin voimassa olevaa nimittämislain 7 ja 8 §:ää. Lakiin
on otettu myös nimittämisasetuksen 3–5 §:n säännökset. Säännöksiin on tehty eräitä
muista ehdotuksista johtuvia tarkistuksia. Lisäksi nimittämisasetuksen 6 §:n säännös
virkavapauden myöntämisestä lautakunnan henkilöstölle jätettäisiin pois. Virkavapauden myöntäminen perustuu valtion virkamieslakiin. Tarkemmat määräykset siitä ja lautakunnan muusta toiminnasta voitaisiin antaa työjärjestyksessä.
1 §. Tuomarinvalintalautakunnan asettaminen ja kokoonpano. Pykälä vastaisi asiallisesti voimassa olevan nimittämislain 7 §:ää. Ilmaisu ”yleisten syyttäjien edustaja” muutettaisiin muotoon ”syyttäjien edustaja”. Koska hovioikeudenlaamannien viroista on tarkoitus luopua, säännös olisi kirjoitettava muotoon, joka mahdollistaa hovioikeudenlaamannin kuulumisen lautakunnan kokoonpanoon niin kauan kuin tällaisia virkoja on.
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2 §. Tuomarinvalintalautakunnan jäsenten nimeäminen. Pykälä vastaisi asiallisesti voimassa olevan nimittämislain 7 §:n 3 momenttia. Säännöksen sanamuotoa muutettaisiin
1 §:n tavoin siten, että siinä on otettu huomioon hovioikeudenlaamannin viroista luopuminen.
3 §. Nimeämismenettely. Pykälään yhdistettäisiin voimassa olevan nimittämislain 7 §:n
4 momentin sekä nimittämisasetuksen 3 §:n säännökset eräiden ehdokkaiden nimeämisessä noudatettavasta menettelystä. Sisällöllisesti sääntely ei muuttuisi.
4 §. Lautakunnan jäsenen eroaminen. Pykälä vastaisi asiallisesti voimassa olevan nimittämislain 7 §:n 5 momenttia.
5 §. Päätösvaltaisuus. Säännös olisi yhtenevä voimassa olevan nimittämislain 8 §:n
kanssa.
6 §. Tuomarinvalintalautakunnan henkilöstö. Pykälään yhdistettäisiin voimassa olevan
nimittämisasetuksen 4 ja 5 §:n säännökset lautakunnan henkilöstöstä sekä lautakunnan
sihteerin ja sivutoimisen esittelijän tehtävistä. Sääntely vastaisi sisällöllisesti voimassa
olevaa.
7 §. Tarkemmat määräykset. Esityksen keskeisiä ehdotuksia on luopua siitä, että tuomioistuimista ja tuomareista säädettäisiin asetuksella. Myöskään tuomarinvalintalautakunnasta ei enää säädettäisi asetuksella. Tarpeelliset tarkentavat määräykset lautakunta
voisi antaa vahvistamassaan työjärjestyksessä.

23 luku.

Tuomarinkoulutuslautakunta

Luvussa säädettäisiin tuomarinkoulutuslautakunnasta, jonka tehtävänä olisi ensisijaisesti
huolehtia avustaville tuomareille järjestettävien 20 luvussa tarkemmin säädettyjen kokeiden ja koulutuksen järjestämisestä. Lautakunnalla olisi myös eräitä muita tuomioistuinlaitoksen henkilöstön koulutukseen liittyviä tehtäviä. Luvussa säädettäisiin lautakunnan asettamisesta ja kokoonpanosta, sen jäsenten nimeämisestä ja eroamisesta, lautakunnan päätösvaltaisuudesta sekä sen muusta henkilöstöstä ja työjärjestyksestä. Lautakunnan tehtäviä ja kokoonpanoa lukuun ottamatta sääntely vastaisi pääosin tuomarinvalintalautakuntaa koskevaa sääntelyä.
1 §. Tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävät. Pykälässä säädettäisiin tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävistä. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan lautakunnan tehtäviin
kuuluisi ensinnäkin huolehtia 12 luvun 3 §:n 2 momentissa ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kokeiden järjestämisestä.
Momentin 2 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä olisi osallistua tuomioistuinlaitoksen henkilöstölle järjestettävän koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä oikeusministeriön koulutuksesta vastaavien yksiköiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että
nykyisille koulutusta suunnitteleville epävirallisille oikeusministeriön asettamille toimielimille kuuluvat koulutuksen suunnittelutehtävät kuuluisivat jatkossa lautakunnalle.
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Momentin 3 kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä olisi antaa pyynnöstä oikeusministeriölle lausunto tuomioistuinlaitoksen johtamiskoulutukseen tai muuhun pitkäaikaiseen
ja vaativaan koulutukseen valittavista henkilöistä. Koulutuslautakunta voisi siten esittää
näkemyksensä oikeusministeriölle koulutuspaikkojen jakamisesta. Koulutuslautakunta
avustaisi siten pyydettäessä oikeusministeriötä sen päätöksenteossa. Koulutuslautakunnan tehtävänä ei ole korvata tuomioistuimelle itselleen kuuluvaa päätöksentekoa henkilöstön osallistumisesta koulutukseen.
Momentin 4 kohdan mukaan koulutuslautakunnan tehtävänä olisi myöntää koulutuksen
ja tuomarikokeen hyväksytysti suorittaneille oikeus käyttää tuomarikoulutettavan nimikettä. Oikeudesta säädettäisiin tarkemmin 20 luvun 4 §:n 2 momentissa.
2 §. Tuomarinkoulutuslautakunnan asettaminen ja kokoonpano. Tuomarinkoulutuslautakunnan asettamisessa noudatettaisiin vastaavaa menettelyä kuin tuomarinvalintalautakunnan asettamisessa. Pykälän 1 momentin mukaan lautakunnan asettaisi valtioneuvosto viideksi vuodeksi kerrallaan.
Pykälän 2 momentin mukaan lautakunnan kokoonpanoon kuuluisi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kahden muun jäsenen tulisi olla vakinaiseen tuomarin virkaan nimitettyjä henkilöitä. Muina jäseninä olisi yksi syyttäjä, yksi asianajaja, yksi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen sekä yksi oikeusministeriötä edustava jäsen.
Kullakin jäsenellä olisi henkilökohtainen varajäsen.
On tärkeää, että lautakunnassa olisivat edustettuina myös asianajajat ja syyttäjät, joilla
käytännön tuntemuksensa perusteella on käsitys tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen
muun henkilöstön koulutustarpeesta. Myös oikeustieteellisen opetuksen ja tutkimuksen
osallistuminen lautakunnan työhön on hyvin perusteltua. Oikeusministeriön edustus on
perusteltua taas siksi, että ministeriö on hallinnollisesti vastuussa oikeuslaitoksen toimivuudesta ja koulutuksen rahoituksesta. Lautakunta voisi työssään luonnollisesti kuulla
asiantuntijoita, kuten kasvatustieteen ja aikuiskoulutuksen ammattilaisia.
Pykälän 3 momentin mukaan tuomarijäsenten tulisi edustaa tasapuolisesti eri tuomioistuinlinjoja eli yleisten tuomioistuinten, hallintotuomioistuinten ja erityistuomioistuinten
tulisi kaikkien olla edustettuina. Tämän lisäksi vähintään yhden tuomarin tulisi olla
päällikkötuomari.
3 §. Tuomarinkoulutuslautakunnan jäsenten nimeäminen. Tuomarinkoulutuslautakunta
asetettaisiin tuomarinvalintalautakuntaa vastaavasti nimeämisten perusteella. Pykälän
1 momentin mukaan tuomarinvalintalautakunta nimeäisi ehdokkaat tuomarijäseniksi,
valtakunnansyyttäjä ehdokkaan syyttäjäjäseneksi, Suomen Asianajajaliitto ehdokkaan
asianajajia edustavaksi jäseneksi ja oikeusministeriö oman jäsenehdokkaansa ohella ehdokkaan oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavaksi jäseneksi.
Lautakunnan tuomarijäsenen tehtävästä kiinnostuneiden tuomareiden tulisi ilmoittautua
tuomarinvalintalautakunnalle, jolle tuomarijäsenten nimeäminen kuuluisi. Oikeusministeriölle kuuluisi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavan ehdokkaan ja tämän
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varajäsenehdokkaan nimeäminen. Oikeusministeriön on 3 momentin mukaan kuultava
mainittuja tahoja ennen ehdokkaiden nimeämistä.
Ehdotettu nimitysmenettely vastaisi pääosin tuomarinvalintalautakunnan nimitysmenettelyä. Pykälän 2 momentin mukaan jäsenten ja varajäsenten nimeämisessä noudatettaisiin soveltuvin osin, mitä tuomarinvalintalautakunnan nimeämismenettelystä säädetään.
Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että ehdokkaita ja varajäsenehdokkaista olisi 22 luvun 3 §:ssä säädetyllä tavalla nimettävä kaikissa ryhmissä vähintään kaksi, jotta valtioneuvostolla olisi todellinen mahdollisuus valinnan tekemiseen. Oikeusministeriö pyytäisi valtakunnansyyttäjää ja Suomen Asianajajaliittoa ilmoittamaan nimeämänsä jäsenehdokkaat.
4 §. Lautakunnan jäsenen eroaminen. Pykälä vastaisi tuomarinvalintalautakunnan jäsenen eroamista koskevaa 22 luvun 4 §:ää.
5 §. Päätösvaltaisuus. Tuomarinkoulutuslautakunta olisi päätösvaltainen, kun paikalla
on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä eli yhteensä viisi henkilöä. Läsnä tulisi aina olla puheenjohtajan lisäksi kaksi tuomaria, millä turvattaisiin
osaltaan se, että kaikkia ratkaisuja tekemässä olisi riittävä tuomariedustus. Päätösvaltaisuuden säilyminen edellyttäisi siten sitä, että vain yksi tuomarijäsen kerrallaan voisi olla
poissa. Tästä ei oletettavasti aiheutuisi ongelmia, koska jokaisella jäsenellä olisi henkilökohtainen varajäsen.
6 §. Tuomarinkoulutuslautakunnan henkilöstö. Pykälän 1 momentin mukaan lautakunnalla olisi sihteeri, jonka tehtävänä olisi valmistella ja esitellä lautakunnassa esillä olevat asiat sekä huolehtia lautakunnan muun toiminnan järjestämisestä. Sihteerin kelpoisuusvaatimuksena olisi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä tuomioistuinten
toiminnan tai aikuiskoulutuksen tuntemus. Tehtävässä voisi siten toimia esimerkiksi oikeustieteellisen tai kasvatustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi edellytettäisiin joko tuomioistuinten toiminnan taikka aikuiskoulutuksen
hyvää tuntemusta.
Sihteerin nimittäisi pykälän 2 momentin mukaan lautakunta.
Pykälän 3 momentin mukaan lautakunnalla voisi olla lisäksi muuta henkilöstöä, jonka
ottaisi sihteeri.
7 §. Tarkemmat määräykset. Tuomarinkoulutuslautakunnasta voitaisiin määrätä tarkemmin työjärjestyksessä, jonka lautakunta itse vahvistaisi.

24 luku.

Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri

1 §. Käyttötarkoitus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Oikeusrekisterikeskuksen rekisterinpitovastuusta sekä sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterin käyttötarkoituksesta. Rekisterin tarkoituksena olisi toteuttaa tuomareiden sidonnaisuuksien ja sivutoimien, tuomioistuinten asiantuntijajäsenten sidonnaisuuksien sekä esittelijöiden sivutoimien julkisuutta.
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2 §. Tuomioistuinten ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä säädettäisiin tuomioistuimen velvollisuudesta toimittaa sidonnaisuuksia ja sivutoimilupia koskevat tiedot Oikeusrekisterikeskukselle rekisteriin merkittäviksi. Ilmoitusvelvollisuus koskisi sitä tuomioistuinta,
jolle sidonnaisuusilmoitukset 13 luvun 12 §:n mukaan toimitetaan. Oikeusministeriö
olisi velvollinen toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset tuomioistuimelle, joka toimittaisi ne edelleen Oikeusrekisterikeskukselle. Tuomioistuimet olisivat lisäksi velvollisia
ilmoittamaan Oikeusrekisterikeskukselle tiedot käsittelemistään sivutoimilupa-asioista.
Käytännössä ilmoitusvelvollisuus voitaisiin toteuttaa teknisen käyttöyhteyden kautta
niin, että tuomioistuimessa järjestelmään merkityt tiedot siirtyisivät sähköisesti Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään rekisteriin. Tästä otettaisiin säännös pykälän
2 momenttiin.
3 §. Rekisteriin merkittävät tiedot. Pykälässä yksilöitäisiin rekisteriin merkittävät tiedot.
Se, keneltä edellytetään sidonnaisuusilmoitusta ja sivutoimilupaa, määräytyisi muissa
luvuissa olevien pykälien perusteella. Rekisteriin olisi merkittävä tiedot 13 luvun
12 §:n, 14 luvun 5 §:n ja 19 luvun 17 §:n perusteella ilmoitettavista sidonnaisuuksista
sekä 11 luvun 5 §:n perusteella myönnetyistä sivutoimiluvista. Kyseinen säännös koskee 20 luvun 10 §:n mukaan myös esittelijöiden sivutoimia. Käytännössä rekisteriin
merkittäisiin siten vakinaisten tuomareiden, ylimpien oikeuksien kaikkien määräaikaisten tuomareiden sekä muiden tuomioistuinten yli vuodeksi nimitettävien määräaikaisten
tuomareiden sidonnaisuudet. Myös avustavien tuomareiden, asiantuntijajäsenten ja sotilasjäsenten sidonnaisuudet ilmoitettaisiin ja rekisteröitäisiin. Sivutoimilupaa edellytettäisiin ainoastaan tuomarilta ja esittelijältä. Myönnetyt luvat olisi rekisteröitävä.
Momentin toisen virkkeen mukaan rekisteriin merkittäisiin asianomaisen henkilön nimi,
virka-, tai asiantuntijajäsenen olleessa kyseessä tehtävänimike ja sidonnaisuuden tai sivutoimen alkamis- ja päättymispäivä. Lisäksi rekisteriin merkittäisiin 11 luvun 7 §:n
perusteella ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva tulo. Rekisteriin merkittäisiin siten
nykyisin käytössä olevalla sidonnaisuusilmoituslomakkeella ilmoitettavat tiedot. Sivutoimilupaan merkittäisiin se tehtävä, johon lupa myönnetään. Myös salassa pidettävät
virkamiesten taloudellista asemaa koskevat tiedot sekä välimiestehtävän asianosaisia
koskevat tiedot merkittäisiin rekisteriin. Näitä tietoja ei kuitenkaan 4 §:n mukaan voitaisi luovuttaa muulle kuin asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomarille.
4 §. Rekisteritietojen luovuttaminen. Pykälässä säädettäisiin tietojen luovuttamisen perusteista. Sen mukaan jokaisella olisi oikeus saada tieto rekisterimerkinnöistä. Edellä
todetulla tavalla virkamieslain 8 a §:n 4 momentin mukaan salassa pidettäviä taloudellista asemaa koskevia tietoja tai 18 §:n 5 momentissa salassa pidettäviksi säädettyjä välimiesoikeusriidan asianosaistietoja ei kuitenkaan luovutettaisi muulle kuin sen tuomioistuimen päällikkötuomarille, jonka palveluksessa rekisteriin merkitty henkilö on.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimella olisi oikeus saada tiedot teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Käytännössä tekninen käyttöyhteys voitaisiin järjestää niin, että
ainoastaan rajatulla henkilöpiirillä olisi pääsy tietoihin, mikä turvaisi tietojen salassapitoa.
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5 §. Tietojen poistaminen rekisteristä. Pykälässä säädettäisiin tietojen poistamisesta rekisteristä. Tiedot olisi poistettava kolmen vuoden kuluttua sidonnaisuuden tai sivutoimen päättymisestä. Rekisterin tarkoituksena olisi mahdollistaa sidonnaisuuksien ja sivutoimien ajantasainen seuranta. Ei olisi tarpeen säilyttää tietoja kolmea vuotta pidempää
aikaa.

25 luku.

Virkarikosasiat

1 §. Virkarikokset. Pykälässä säädettäisiin tuomioistuimista, jotka ovat toimivaltaisia
käsittelemään tuomareita, esittelijöitä ja muita pykälässä mainittuja virkamiehiä koskevat virkarikosasiat. Sääntely vastaisi asiallisesti voimassa olevia säännöksiä.
Koska kansliapäälliköt eivät olisi enää virkansa perusteella esittelijöitä, on kansliapäälliköt mainittava asianomaisten tuomioistuinten yhteydessä erikseen. Koska tuomioistuimessa voisi kansliapäällikön lisäksi olla myös muita hallinnollisia virkoja, pykälän
2 momentissa säädettäisiin lisäksi nimenomaisesti, että kansliapäälliköstä säädetty koskee myös muuhun vastaavaan virkaan nimitettyä.
Mikäli joku muu tuomioistuimen virkamies on 21 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella
määrätty toimimaan esittelijänä, sovellettaisiin hänen tuossa tehtävässä tekemän virkarikosasian käsittelyyn, mitä saman tuomioistuimen esittelijästä on säädetty. Tästä säädettäisiin pykälän 3 momentissa.
2 §. Ylimpien tuomioistuinten jäseniä koskevat virkarikosasiat. Pykälässä todettaisiin,
että ylimpien tuomioistuinten jäseniä koskevat virkarikosasiat käsittelee perustuslain
nojalla valtakunnanoikeus siten kuin valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden
käsittelystä annetussa laissa säädetään.

26 luku.

Muutoksenhaku

1. §. Muutoksenhaku sivutoimilupaa koskevaan päätökseen. Muutosta sivutoimilupaa
koskevaan päätökseen haettaisiin virkamieslain 57 §:n 1 momentissa säädettyä vastaavasti korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkeimman oikeuden sivutoimilupa-asiassa
antamaan päätökseen ei kuitenkaan voida hakea muutosta. Korkeimman oikeuden toimivaltaan kuuluisi ratkaista tuomareitaan ja esittelijöitään sekä hovioikeuksien ja työtuomioistuimen päällikkötuomareita koskevat sivutoimilupa-asiat.
2 §. Muutoksenhaku kirjallista varoitusta koskevaan päätökseen. Säännökset vastaavat
valtion virkamieslain 53 a §:n 1 momentissa säädettyä.
Edellä 17 luvun 1 §:ssä todetulla tavalla tämän lain voimaantulon jälkeen nimitetylle
korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden esittelijälle ei annettaisi kirjallista varoitusta tuomioistuinlain vaan virkamieslain perusteella. Näin ollen myös muutoksenhaku ohjautuisi virkamieslain 53 §:n 2 momentin perusteella hallinto-oikeuteen.
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Nykyisten esittelijöiden asema määräytyisi siirtymäsäännösten perusteella (ks. 27 luku
6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti sekä lakiehdotus 11).
3 §. Muutoksenhaku virantoimituksesta pidättämistä koskevaan päätökseen. Valtion
virkamieslain 53 §:n 2 momentin mukaan päätöksestä, jolla tuomari on pidätetty virastaan, voidaan valittaa hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi. Pykälän 1 ja 2 momentin mukaan muutoksenhaku ohjautuisi tuomioistuinlinjoittain asianomaiseen ylempään tuomioistuimeen. Näin ollen muutoksenhaku järjestyisi tämän saman periaatteen mukaisesti kuin haettaessa muutosta päätökseen, jolla tuomarille on annettu kirjallinen varoitus
Pykälän 3 momentti vastaisi voimassa olevaa virkamieslain 53 a §:n 2 momenttia, joka
ulotettaisiin koskemaan myös muutoksenhakua virantoimituksesta pidättämistä koskevaan päätökseen.
Pykälän 4 momenttiin otettaisiin voimassa olevan virkamieslain 55 §:n 2 momenttia
vastaava säännös, jonka mukaan päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta,
jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin päätä.
Edellä kirjallisen varoituksen kohdalla ylimpien tuomioistuinten esittelijöistä todettu
koskee myös heidän virantoimituksesta pidättämistään.
4 §. Muutoksenhaku työkyvyttömyyden perusteella annettavaa eroa koskevaan päätökseen. Pykälässä säädettäisiin muutoksenhausta työkyvyttömyyden perusteella annettavaa eroa koskevaan päätökseen. Edellä 18 luvun 2 §:n perusteluissa todetulla tavalla
tuomareita koskevaa erityissäännöstä ei enää sovellettaisi niihin ylimpien tuomioistuinten esittelijöihin, jotka on nimitetty virkansa tämän lain tultua voimaan. Muilta osin
sääntely vastaisi asiallisesti voimassa olevaa virkamieslain 54 a §:ää. Pykälään otettaisiin selkeyden vuoksi maininta siitä, että asia olisi myös muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävä kiireellisenä.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin virkamieslain 54 a §:ää vastaava säännös, jonka mukaan ensiasteen tuomioistuimen päätöstä olisi noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin päätä.
5 §. Muutoksenhaku asiantuntijajäsenen tehtävästä vapauttamista koskevaan päätökseen. Edellä 19 luvun 21 §:n perusteluissa todetulla tavalla, tehtävästä vapautetulla asiantuntijajäsenellä olisi oikeus hakea muutosta hallinto-oikeuden tai vakuutusoikeuden
päätökseen. Tästä säädettäisiin pykälän 1 momentissa. Muutosta haettaisiin korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jossa asia olisi käsiteltävä kiireellisenä.
Pykälän 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden tai vakuutusoikeuden päätöstä olisi
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin päättäisi.
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27 luku.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

1 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan aikaisintaan puolen vuoden kuluttua siitä, kun eduskunta on sen hyväksynyt.
2 §. Kumottavat lait. Lailla kumottaisiin käräjäoikeuslaki, hovioikeuslaki, laki korkeimmasta oikeudesta, hallinto-oikeuslaki, laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta, laki
korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä, markkinaoikeudesta annettu laki ja
vakuutusoikeuslaki.
Työtuomioistuimesta annettu laki jäisi voimaan, mutta osa sen säännöksistä siirrettäisiin
tuomioistuinlakiin. Vaikka markkinaoikeudesta annettu laki tulisi tässä yhteydessä kumottavaksi, osa siinä olevista pääosin ratkaisukokoonpanoja koskevista säännöksistä
sijoitettaisiin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin.
Myös kumottavien lakien nojalla annetut asetukset kumottaisiin. Näitä asetuksia ovat
käräjäoikeusasetus (582/1993), hovioikeusasetus (211/1994) ja vakuutusoikeudesta annettu valtioneuvoston asetus (237/2003). Myös työtuomioistuimesta annettu asetus
(201/1983) kumottaisiin.
Tuomioistuinlailla kumottaisiin myös tuomareiden nimittämisestä annettu laki
(205/2000) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä
(427/2000). Kumottuja vastaavat säännökset on sijoitettu tuomioistuinlain 12–14 ja
22 lukuun.
Niin ikään vanhentunut ja käytännössä tarpeeton alioikeuden istuntojen pitämisestä
muualla kuin varsinaisessa istuntopaikassa annettu laki (141/1932) kumottaisiin.
3 §. Eräiden asetusten jääminen voimaan. Pykälässä säädettäisiin valtioneuvoston ja
oikeusministeriön asetuksista, jotka jäisivät lakien kumoamisesta huolimatta voimaan.
Näitä olisivat ensinnäkin alueellisten tuomioistuinten tuomiopiirejä koskevat asetukset
eli käräjäoikeuslain 21 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla annettu valtioneuvoston asetus
käräjäoikeuksien tuomiopiireistä (410/2008), hovioikeuslain 1 §:n 3 momentin nojalla
annettu valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä (337/2013) ja hallintooikeuslain 2 §:n nojalla annettu hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä annettu valtioneuvoston asetus (338/2013). Kumottaviksi esitettyjä lakeja vastaava asetuksenantovaltuutus ehdotetaan otettavaksi tuomioistuinlain 2 luvun 6 §:ään. Koska tuomioistuinlaki tai
siihen liittyvät muut lait eivät edellytä kyseisten asetusten muuttamista, niitä ei ole tarpeen antaa uudelleen, vaan ne tulisi jättää voimaan sellaisinaan. Kyseisten asetusten yhdistäminen yhdeksi asetukseksi alueellisten tuomioistuinten tuomiopiireistä voisi olla
tarkoituksenmukaista.
Edellä todetuilla perusteilla voimaan jäisi myös käräjäoikeuslain 18 §:n nojalla annettu
oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
(454/2009). Tätä koskeva asetuksenantovaltuutus otettaisiin tuomioistuinlain 2 luvun
5 §:ään.
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4 §. Päällikkötuomareita koskevat siirtymäsäännökset. Päällikkötuomareiden virat ehdotetaan muutettavaksi määräajaksi täytettäviksi. Tämä koskisi niitä virkoja, jotka tulevat avoimeksi lain voimaantulon jälkeen. Ehdotuksella ei siten olisi vaikutusta ennen
lain voimaantuloa nimitettyjen päällikkötuomareiden asemaan.
Pykälän 1 momenttiin otettaisiin säännös, jonka mukaan ennen lain voimaantuloa haettavaksi julistetun päällikkötuomarin viran täyttämisessä noudatettaisiin aikaisemman
lain säännöksiä. Päällikkötuomarin virkaan nimitettäisiin siis vielä vakinaisesti, jos virka on julistettu haettavaksi ennen lain voimaantuloa.
Yleisperusteluissa mainituista syistä vakinaisessa päällikkötuomarin virassa olevalle
säädettäisiin eläkeiän lähestyessä mahdollisuus siirtyä hoitamaan yksinomaan lainkäyttötehtäviä. Koska päällikkötuomarinvirat olisivat jatkossa määräajaksi täytettäviä, näitä
säännöksiä tultaisiin soveltamaan vain siirtymäkauden aikana, ja siksi ne otettaisiin tähän lukuun.
Pykälän 2 momentin mukaan siirtyminen edellyttäisi, että päällikkötuomari itse hakeutuisi johonkin samassa tuomioistuimessa olevaan avoimeen tuomarin virkaan. Edellytyksenä on, että hän on ollut päällikkötuomarin virassa yhtäjaksoisesti vähintään seitsemän vuotta. Tämän lisäksi edellytettäisiin, että päällikkötuomari on täyttänyt 63 vuotta
eli on oikeutettu vanhuuseläkkeeseen. Päällikkötuomarin tulisi ilmoittaa halukkuudestaan ennen viran auki julistamista. Käytännössä hän tekisi ilmoituksen sille tuomioistuimelle, jonka tehtävänä on julistaa vika haettavaksi. Siirtyvän päällikkötuomarin on
täytettävä kyseisen viran kelpoisuusvaatimukset. Siten esimerkiksi käräjäoikeuden laamannia ei voida nimittää maaoikeuden vastuutuomariksi, jollei hän täytä sen viran kelpoisuusvaatimuksia. Virkaan nimitettäessä noudatettaisiin nimittämismenettelyä koskevia säännöksiä muutoin paitsi, että virkaa ei julistettaisi kenenkään muun haettavaksi.
Nimityksen tekisi tasavallan presidentti säännönmukaista nimittämismenettelyä noudattaen.
Päällikkötuomarin palkka uudessa virassaan säilyisi kahden vuoden ajan samana kuin
mitä se oli päällikkötuomarin virassa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kahden vuoden
ajan siirtonimityksestä lukien palkka määräytyisi D-palkkaluokkien perusteella. Hän
olisi lainkäyttöasioissa virkaikäjärjestyksessä päällikkötuomarista seuraava.
Pykälän 3 momentissa päällikkötuomareille varattaisiin kolmen vuoden aika osallistua
ensimmäisen kerran 11 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun terveydentilatutkimukseen.
5 §. Muita tuomareita koskevat siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentin mukaan korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen nimike muuttuisi lain tullessa voimaan
oikeusneuvokseksi.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin edellä päällikkötuomareiden kohdalla todettua vastaavasti, että ennen lain voimaantuloa haettavaksi julistetun hovioikeudenlaamannin tai
vakuutusoikeuden laamannin viran täyttämisessä sovellettaisiin vanhaa lakia.
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Pykälän 3 säädettäisiin ennen lain voimaantuloa nimitetyn hovioikeudenlaamannin ja
vakuutusoikeudenlaamannin asemasta. Lain tultua voimaan hovioikeudenlaamanni ja
vakuutusoikeuden laamanni ei olisi enää virkansa perusteella osaston johtaja.
Voimassa olevan nimittämislain 11 §:n 3 momentin mukaan näiden virkojen kelpoisuusvaatimuksena on johtamistaito. Tästä syystä siirtymäsäännöksen mukaan tällaisessa
virassa toimivalla olisi lain voimaan tulon jälkeen oikeus toimia tehtävässä, jossa edellytetään johtamistaitoa. Tuomioistuimen tehtävänä olisi huolehtia siitä, että halukkaille
laamanneille löytyisi muita johtamistehtäviä, jollei heitä määrättäisi osastonjohtajaksi
määräajaksi. Tällaisena muuna johtamistehtävänä voisi olla esimerkiksi vastata tietyn
vaativan asiaryhmän lainkäyttöasioista tai toimia tietyn oikeudenalan vastuutuomarina
tai vastata esimerkiksi koulutus- tai tarkastustoiminnan järjestämisestä. Laamanni olisi
myös tuomioistuimen johtoryhmän sekä tuomarin nimittämisestä lausunnon antavan
kokoonpanon jäsen.
6 §. Muuta henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöitä koskevista siirtymäsäännöksistä. Jos esittelijä on nimitetty virkaansa ennen lain voimaantuloa, olisi
hänestä lain voimaan tultua voimassa, mitä aikaisemmassa laissa on säädetty. Tämä
koskisi myös kansliapäällikköä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin eräiden esittelijöiden virkanimikkeiden muuttumisesta. Hovioikeuden viskaalin ja asessorin virkaan nimitettyjen nimikkeet muuttuisivat
lain voimaan tullessa hovioikeussihteeriksi. Vastaavasti vakuutusoikeuden asessorit olisivat jatkossa vakuutusoikeussihteereitä. Niin ikään työtuomioistuimen sihteerin nimike
olisi jatkossa työtuomioistuinsihteeri.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin esittelijäkokoonpanoon liittyvistä siirtymäsäännöksistä. Ne asiat, joissa esittelijä on kumotun hovioikeuslain 9 §:n tai vakuutusoikeuslain
2 §:n ja asetuksen 5 §:n perusteella kuulunut ratkaisukokoonpanoon, voitaisiin käsitellä
loppuun sanotussa kokoonpanossa.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin käräjäviskaalin viroista, joita on käräjäoikeuksissa
tällä hetkellä vain muutamia. Lain siirtymäsäännöksen mukaan ennen lain voimaantuloa
nimitettyyn käräjäviskaaliin sovellettaisiin, mitä kumotussa käräjäoikeuslaissa säädetään esimerkiksi käräjäviskaalin toimivallasta ja tehtävistä.
7 §. Muut siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ennen lain voimaan
tuloa nimitettyjen tuomareiden velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuutensa vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tämä on tarpeellista, jotta perustettavaan sidonnaisuus- ja
sivutoimirekisteriin tallennettavat tiedot olisivat ajantasaisia. Velvollisuus ei riippuisi
siitä, onko ilmoitus annettu jo aiemmin. Tuomioistuimen asiantuntijajäsen olisi velvollinen ilmoittamaan sidonnaisuutensa kuitenkin vasta, kun hänet nimitettäisiin tehtävään
ensimmäisen kerran lain voimaantulon jälkeen.
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Pykälän 2 momenttiin otettaisiin siirtymäsäännös muutoksenhausta virantoimituksesta
pidättämistä koskevaan päätökseen. Siirtymäsäännöksen mukaan ennen lain voimaantuloa annettuun päätökseen haetaan muutosta virkamieslain 53 §:n perusteella hallintooikeudelta, jollei päätöstä ole tehnyt korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus, joiden
päätöksestä ei saa valittaa.
8 §. Viittaukset aikaisempaan lakiin. Pykälään otettaisiin yleinen siirtymäsäännös, jonka
mukaan vanhoihin lakeihin tai asetuksiin kohdistuvilla viittauksilla tarkoitetaan tämän
lain säännöksiä.

7.2

Laki tuomioistuinharjoittelusta

Laissa säädettäisiin tuomioistuinharjoittelusta. Sääntely vastaisi pääosin asiallisesti
voimassa olevia käräjäoikeuslain, hovioikeuslain, hallinto-oikeuslain sekä tuomioistuinharjoittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (jäljempänä tuomioistuinharjoitteluasetus) säännöksiä. Koska sääntely on koottu yhteen lakiin, on tämä edellyttänyt eräitä
rakenteellisia ja teknisiä muutoksia. Ehdotuksen mukaan tuomioistuinten työn säästämiseksi harjoittelupaikat julistettaisiin haettaviksi vain kerran vuodessa, kun nykyisin näin
tehdään kaksi kertaa vuodessa.
1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentissa olisi käräjänotaarista yleinen viittaus tuomioistuinlakiin. Käräjänotaareista säädetään erityisesti 21 luvun 6 §:ssä. Käräjäoikeudessa
käräjänotaarilla on 12–14 §:n, samoin kuin voimassa olevan käräjäoikeuslain, mukaan
oikeus ratkaista eräitä lainkäyttöasioita ilman eri määräystä ja eräitä asioita käräjäoikeuden laamannin määräyksen perusteella. Erikseen on vielä säädetty, että käräjänotaaria ei
saa määrätä käsittelemään yksin tai käräjäoikeuden puheenjohtajana asiaa, joka laatunsa
tai laajuutensa vuoksi on pidettävä vaikeana ratkaista (14 §:n 2 momentti, käräjäoikeuslaki 17 § 2 momentti).
Lainkäyttöasiaa ratkaistessaan käräjäoikeuden käräjänotaaria tulisi periaatteessa koskea
samat säännökset kuin tuomaria. Pykälän 2 momenttiin otettaisiin tästä nimenomainen
viittaussäännös tuomioistuinlain 11 luvun 1 ja 2 §:ään, jossa säädettäisiin tuomarin yleisistä velvollisuuksista ja tuomarin virkavastuusta. Säännökset koskisivat käräjänotaaria
tuomioistuinharjoittelijana kuitenkin vain soveltuvin osin. Käräjänotaarilla ei ole esimerkiksi kaikissa tilanteissa tuomaria vastaavaa velvollisuutta ratkaista hänelle jaettua
asiaa. Näin on ainakin silloin, kun asia osoittautuu sellaiseksi, että sitä ei olisi voitu antaa käräjänotaarin ratkaistavaksi.
2 §. Tuomioistuinharjoittelun sisältö. Pykälässä säädettäisiin tuomioistuinharjoittelun
sisällöstä ja kestossa voimassa olevaa sääntelyä vastaavasti. Pykälän 1 momentti vastaisi tuomioistuinharjoittelusta annetun asetuksen 1 §:ää ja 2 momentti käräjäoikeuslain
14 §:n 2 momenttia.
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3 §. Käräjänotaarin nimittäminen ja kelpoisuusvaatimukset. Pykälässä säädettäisiin nykyistä lainsäädäntöä vastaavasti käräjänotaarin nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista (käräjäoikeuslain 4 ja 15 §, hovioikeuslain 6 a § ja hallinto-oikeuslain 10 a §). Nimittämisen edellytyksenä ei kuitenkaan olisi, että tuomarinvakuutus on sitä ennen annettu.
Riittävänä on pidettävä, että käräjänotaari voi antaa vakuutuksen vielä ennen tehtävään
ryhtymistä.
4 §. Harjoittelupaikkojen julistaminen haettavaksi. Nykyinen käytäntö, jossa haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, aiheuttaa tuomioistuimille huomattavasti työtä. Tämä
huomioon ottaen esitetään, että harjoittelupaikat julistettaisiin jatkossa haettavaksi vain
kerran vuodessa. Muilta osin pykälä vastaisi voimassa olevaa tuomioistuinharjoitteluasetuksen 3 §:n 1 momenttia.
5 §. Tuomioistuinharjoitteluun hakeminen. Pykälä vastaisi asiallisesti voimassa olevan
tuomioistuinharjoitteluasetuksen 2 §:n ensimmäistä virkettä.
6 §. Valinta tuomioistuinharjoitteluun. Pykälä vastaisi asiallisesti tuomioistuinharjoittelusta annetun asetuksen 3 §:n 2 momenttia.
7 §. Valintaperusteet. Pykälän 1 momentti vastaisi asiallisesti tuomioistuinharjoittelusta
annetun asetuksen 4 §:n 1 momenttia ja 2 momentti asetuksen 4 §:n 2 momenttia. Siihen
lisättäisiin kuitenkin maininta, jonka mukaan hakijoista voidaan tarvittaessa hankkia
lausuntoja tai muuta selvitystä.
8 §. Tuomarinvakuutus. Pykälässä säädettäisiin tuomarinvakuutuksen antamisesta. Vakuutusta ei annettaisi enää hovioikeudessa vaan käräjäoikeudessa.
9 §. Ohjaus ja koulutus. Pykälän 1 momentin ensimmäiseen virkkeeseen otettaisiin
voimassa olevan käräjäoikeuslain 14 §:n 3 momenttia, hovioikeuslain 6 a §:n 3 momenttia ja hallinto-oikeuslain 10 a §:n 3 momenttia vastaava säännös harjoittelupaikan
velvollisuudesta nimetä harjoittelijalle ohjaajaksi tuomari tai esittelijä. Momentin toinen
virke olisi tuomioistuinharjoitteluasetuksen 5 §:n 1 momenttia vastaava.
Pykälän 2 momentti vastaisi asiallisesti käräjäoikeuslain 16 §:ää ja tuomioistuinharjoitteluasetuksen 5 §:n 2 momenttia.
Pykälän 3 momentti vastaisi sanotun asetuksen 5 §:n 4 momenttia.
10 §. Harjoittelusuunnitelma. Pykälän 1 momenttiin yhdistettäisiin voimassa olevan käräjäoikeuslain 14 §:n 3 momentin, hovioikeuslain 6 a §:n 3 momentin, hallintooikeuslain 10 a §:n 3 momentin sekä tuomioistuinharjoitteluasetuksen 6 §:n 1 momentin
säännökset harjoittelupaikan velvollisuudesta laatia harjoittelusuunnitelma.
Pykälän 2 momentti olisi yhtenevä tuomioistuinharjoitteluasetuksen 6 §:n 2 momentin
kanssa.
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11 §. Tehtävät. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin käräjänotaarin tehtävistä käräjäoikeudessa tuomioistuinharjoittelusta annetun asetuksen 5 §:n 3 momentin ensimmäisen
virkkeen mukaisesti.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin käräjänotaarin tehtävistä hovioikeudessa ja hallintooikeudessa tuomioistuinharjoittelusta annetun asetuksen 5 §:n 2 momenttia vastaavasti.
Voimassa olevassa hovioikeuslaissa ei ole täsmällisiä säännöksiä käräjänotaarin tehtävistä ja ne määrittyvätkin pääosin harjoittelusuunnitelman kautta. Hallituksen esityksessä, jolla tuomioistuinharjoittelu ulotettiin hovi- ja hallinto-oikeuksiin (278/2010) tällaista säännöstä ei ole pidetty tarpeellisena vaan sen mukaan harjoittelija voisi ilman nimenomaista valtuutussäännöstä avustaa hovioikeudessa tuomareita ja esittelijöitä asioiden valmistelussa, laatia ohjatusti muistiota ja päätösluonnoksia sekä osallistua pöytäkirjanpitäjänä pääkäsittelyihin. Ottaen huomioon, että käräjänotaarin tehtävistä käräjäoikeudessa on säädetty täsmällisesti, lakiin olisi tarkoituksenmukaista ottaa säännös
myös tehtävistä hovioikeudessa. Tämä olisi omiaan selventämään sääntelyä.
Ehdotuksen mukaan momentin ensimmäisen virkkeen mukaan käräjänotaari avustaisi
asioiden valmistelussa. Harjoittelusuunnitelman, ohjaajan ja kunkin asian käsittelijän
varaan jäisi tehtävien tarkempi määrittely. Tämän lisäksi notaari voisi pitää pöytäkirjaa
hovioikeuden istunnossa.
Säännöksen toinen virke muuttaisi nykytilaa siinä, että käräjänotaarin oikeudesta toimia
esittelijänä määrättäisiin jatkossa työjärjestyksessä. Voimassa olevan hovioikeuslain
6 a §:n 3 momentin mukaan esittelijänä toimiminen on mahdollista vain osaston johtajan määräämissä yksittäisissä asioissa. Riittävää on, että perusteista, joilla notaari voi
toimia esittelijänä, määrätään työjärjestyksessä. Sääntely olisi tällöin yhdenmukainen
myös hallinto-oikeudessa toimivan käräjänotaarin toimivallan kanssa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin käräjänotaarin toimivallasta hallinto-oikeudessa.
Tätä vastaava säännös on nykyisin hallinto-oikeuslain 10 a §:n 1 momentissa.
12 §. Käräjänotaarin toimivalta käräjäoikeudessa. Käräjänotaarin toimivallasta säädetään nykyisin käräjäoikeuslain 17 § ssä. Sen perusteella käräjänotaarin toimivalta muuttuu vaiheittain harjoittelun edetessä. Käytännössä toimivalta jakautuu yleiseen koko
harjoittelun kestävään toimivaltaan suorittaa vihkimisiä, ratkaista riidattomia velkomusasioita, pitää pöytäkirjaa, antaa haasteita ja tiedoksiantoja sekä allekirjoittaa muita lainkäyttöön liittyviä asiakirjoja. Kaksi kuukautta virassa ollut käräjänotaari on toimivaltainen ratkaisemaan asioita istunnossa itsenäisesti sekä rikosasioita myös kirjallisessa menettelyssä. Tämän lisäksi käräjänotaarin toimivaltaan voidaan laamannin määräyksellä
osoittaa kuuluvaksi tiettyjen riita-asioiden ratkaiseminen yhden tuomarin kokoonpanossa ja rikosasioiden lautamieskokoonpanossa. Hänet voidaan myös määrätä monijäsenisen kokoonpanon jäseneksi. Pykälä on varsin vaikeasti luettava. Tästä syystä se jaettaisiin kolmeksi eri pykäläksi (12–14 §). Käräjänotaarin toimivalta käräjäoikeudessa määrittyisi siten tarkemmin jäljempänä olevien säännösten perusteella. Toimivalta olisi asiallisesti voimassa olevaa vastaava.
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Lakiehdotuksen 12 §:ssä säädettäisiin käräjänotaarin toimivallasta, joka hänellä olisi
koko harjoittelujakson ajan. Säännös olisi voimassa olevan käräjäoikeuslain 17 §:n
1 momentin 1 kohdan mukainen. Momentin toiseksi virkkeeksi lisättäisiin tuomioistuinharjoitteluasetuksen 5 §:n 3 momentin toisen virkkeen säännös käräjänotaarin toimivallasta muun muassa antaa haasteita ja suorittaa tiedoksiantoja. Näistä tehtävistä
säädetään nykyisin käräjäoikeusasetuksen 22 §:ssä, joka on jäljempänä oikeudenkäymiskaaren muuttamista koskevan lain perusteluissa todetulla tavalla tarkoitus siirtää oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 11 a §:ksi. Käräjänotaari voisi suorittaa näitä tehtäviä nykyistä vastaavasti ilman eri määräystä.
13 §. Kaksi kuukautta virassa olleen käräjänotaarin toimivalta käräjäoikeudessa. Säännös olisi voimassa olevaa käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 2 kohtaa vastaava.
14 §. Laamannin määräykseen perustuva käräjänotaarin toimivalta käräjäoikeudessa.
Pykälän 1 momentti vastaisi asiallisesti voimassa olevan käräjäoikeuslain 17 §:n 2 momenttia ja 2 momentti pykälän 3 momenttia. Pykälän 1 momentin 2 kohtaan tehtäisiin
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta johtuva viittaussäännöksen tarkistus (ks. lakiehdotus 9).
15 §. Keskeyttäminen. Pykälään otettaisiin voimassa olevaa käräjäoikeuslain 14 §:n
4 momenttia vastaava säännös tuomioistuinharjoittelun keskeyttämisestä. Ehdotettu
säännös koskisi myös hovi- ja hallinto-oikeutta.
16 §. Varatuomarin arvonimi. Pykälään on otettu käräjäoikeuslain 14 §:n 5 momentin ja
tuomioistuinharjoittelusta annetun asetuksen 7 §:n säännökset varatuomarin arvonimen
myöntämisestä ja hakemisesta.
17 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti tuomioistuinlain
kanssa. Samalla kumoutuisi tuomioistuinharjoittelusta annettu valtioneuvoston asetus.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin tavanomainen viittaussäännöksiä koskeva siirtymäsäännös.

7.3

Laki käräjäoikeuden lautamiehistä

Laissa säädettäisiin käräjäoikeuden lautamiehistä. Lakiin koottaisiin lautamiehiä koskevat käräjäoikeuslain ja -asetuksen säännökset. Esityksessä on otettu huomioon lakivaliokunnan lautamieskokoonpanojen muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE
4/2014 vp) käsittelyssä esittämät kannanotot lautamiesten osallistumisesta istuntoihin
(LaVM 3/2014 vp).
1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin lain soveltamisalasta. Lautamiehen asema
tuomioistuimen jäsenenä on yleisesti ottaen samanlainen kuin asiantuntijajäsenellä. Tästä syystä perustelua olisi, että lautamiehiin sovellettaisiin samoja säännöksiä kuin asiantuntijajäseniin. Pykälän 1 momentin mukaan lautamiesten asemasta on soveltuvin osin
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voimassa, mitä tuomioistuimen asiantuntijajäsenestä säädetään tuomioistuinlain
19 §:n 1 momentissa, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. Lautamies olisi siten
tuomiovaltaa käyttäessään samalla tavoin riippumaton kuin tuomari ja häneen sovellettaisiin lähtökohtaisesti tuomarin yleisiä velvollisuuksia koskevia säännöksiä. Lautamiehen olisi hoidettava tehtävänsä tunnollisesti ja huolellisesti. Vaikka lautamies ei ole virkamies, hänen olisi tämän viittaussäännöksen perusteella käyttäydyttävä virkatoimessaan asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla.
Lautamiehen oikeus pysyä tehtävässään ei ole tuomaria tai asiantuntijajäsentä vastaava.
Lautamies voidaan vapauttaa tehtävästään kesken toimikauden 9 §:ssä mainituin perustein. Vastaavaa yleistä säännöstä ei ole asiantuntijajäsenistä. Näin ollen 1 momentissa ei
viitattaisi tuomioistuinlain 19 luvun 2 §:ään.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaussäännös oikeudenkäymiskaaren 2 ja 3 lukuihin,
joissa olisi säännökset lautamiesten osallistumisesta käräjäoikeuden ratkaisukokoonpanoon (ks. lakiehdotus 9).
Voimassa olevan käräjäoikeuslain 10 §:n mukaisesti lautamiehen esteellisyydestä olisi
2 momentin mukaan voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään.
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin käräjäoikeuslain 9 §:ssä oleva viittaussäännös kunnan
luottamusmiehiä koskevien säännösten soveltamisesta lautamieheen. Vanhentunut viittaus kunnallislakiin muutettaisiin kuitenkin koskemaan kyseisen lain kumonneen kuntalain 5 lukua.
2 §. Lautamiesten kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet. Pykälän 1 ja 2 momentti
vastaisivat voimassa olevaa käräjäoikeuslain 6 §:n 1 ja 2 momenttia. Pykälän 2 momentissa sana rangaistuslaitos korvattaisiin sanalla Rikosseuraamuslaitos.
3 §. Lautamiesten lukumäärän vahvistaminen ja muuttaminen. Pykälän 1–3 momentti
vastaisivat asiallisesti voimassa olevan käräjäoikeusasetuksen 13 §:n 1–3 momenttia.
Pykälän 4 momenttiin otettaisiin voimassa olevan asetuksen 14 §:n säännös.
4 §. Lautamiesten valinta. Pykälän 1–3 momentti vastaisi voimassa olevan käräjäoikeuslain 7 §:n 1–3 momenttia.
5 §. Tuomarinvakuutus. Pykälässä säädettäisiin lautamiehen velvollisuudesta antaa
tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ssä tarkoitettu vakuutus.
6 §. Lautamiesten osallistuminen istuntoihin. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaisi voimassa
olevan käräjäoikeuslain 8 §:n 1 ja 2 momenttia. Pykälän 3 momenttiin otettaisiin nykyisin käräjäoikeusasetuksen 15 §:ssä oleva säännös lautamiesten istuntojärjestyksestä. Sitä
kuitenkin muutettaisiin lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM 3/2014 vp) edellytetyllä
tavalla siten, että lautamiesten istuntoihin osallistumisen vähimmäismäärästä ei enää
säädettäisi. Lautamies voisi pykälän 3 momentin perusteella osallistua istuntoihin enintään 20 päivänä vuodessa, ellei kysymys olisi saman asian käsittelystä.
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7 §. Tilapäisen lautamiehen kutsuminen. Pykälän mukaan käräjäoikeuden puheenjohtaja
voi tarvittaessa kutsua kokoonpanoon myös muun kuin lautamieheksi valitun henkilön.
Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa käräjäoikeuslain 8 a §:ää.
8 §. Lautamiehen eroamisikä. Kun lautamiehen eroamisiäksi on muutetussa käräjäoikeuslain 6 §:ssä säädetty 68 vuotta, pykälässä viitattaisiin tuomioistuinlaissa säädettyyn
tuomareiden eroamisikää koskevaan 18 luvun 1 §:ään.
9 §. Lautamiehen vapauttaminen tehtävästään. Käytännössä lautamiesten tehtävästä vapauttamista koskeva sääntely on tuomaria pitkälti vastaava, koska tuomari voidaan erottaa, jos hän on työkyvytön tai hän kieltäytyy siirtymästä tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyyn liittyvistä virkajärjestelyistä. Lautamiehiä koskevassa säännöksessä tarkoitettu sopimattomuus voi tarkoittaa myös työkyvyttömyyttä.
Pykälän 1 momenttiin otettaisiin voimassa olevaa käräjäoikeuslain 6 §:n 3 momenttia
vastaava säännös lautamiehen vapauttamisesta tehtävästään ja 2 momenttiin käräjäoikeuslain 11 §:ää vastaava säännös lautamiehen oikeudesta hakea päätökseen muutosta.
Lautamieheen ei sovellettaisi säännöksiä tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelystä,
koska lautamiehet ovat kunnanvaltuuston valitsemia eikä lautamiestehtäviä voida siirtää
toiseen käräjäoikeuteen. Lautamiehen tehtävästä vapauttamista koskevien säännösten
vuoksi ei ole myöskään tarvetta ottaa lakiin heitä koskevia säännöksiä kirjallisen varoituksen antamisesta tai virantoimituksesta pidättämisestä. Huomattava lisäksi on, että
hovioikeus voi 14 §:n perusteella määrätä lautamiehen oikeudesta jatkaa tehtävässään
virkasyytteen vireilläoloaikana.
10 §. Avoimesta tehtävästä ilmoittaminen. Pykälä vastaisi voimassa olevan käräjäoikeusasetuksen 16 §:ää.
11 §. Lautamiehen palkkio ja kustannusten korvaus. Pykälä vastaisi voimassa olevan
käräjäoikeuslain 12 §:ää. Siihen tehtäisiin kuitenkin teknisluontoinen korjaus, jolla lääninoikeus muutettaisiin hallinto-oikeudeksi.
12 §. Lautamiehelle sattuneen tapaturman korvaaminen. Pykälän 1 momentti olisi samansisältöinen kuin voimassa oleva käräjäoikeuslain 12 a § ja 2 momentti samansisältöinen kuin 12 b §.
13 §. Herastuomarin arvonimi. Pykälä vastaisi voimassa olevaa käräjäoikeuslain
13 §:ää.
14 §. Virkarikokset. Pykälässä säädettäisiin lautamiehen virkarikosasiassa toimivaltaisesta tuomioistuimesta. Yleissäännös tuomioistuinten henkilöstöä koskevia virkarikosasioita käsittelevistä tuomioistuimista olisi tuomioistuinlain 25 luvussa. Koska lautamies on käräjäoikeuden jäsen, kyseisen luvun 1 §:n säännös hovioikeuden toimivallasta
koskisi suoraan myös lautamiestä. Lakiin otettaisiin kuitenkin selvyyden vuoksi viittaus
siihen, mitä mainitussa luvussa säädetään käräjäoikeuden jäsenestä. Lisäksi nykyistä
lakia vastaavasti säädettäisiin hovioikeuden toimivallasta määrätä, voiko lautamies virkasyytteen vireilläolon ajan jatkaa tehtävässään.
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15 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti tuomioistuinlain
kanssa.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin tavanomainen säännös, joka koskisi muussa laissa olevaa viittausta kumottavaan lakiin.

7.4

Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten
tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen
tuomarin ja jäsenen tehtäviin

Laissa säädettäisiin tuomareiden nimeämisestä kansainvälisiin tuomioistuimiin ja Euroopan unionin tuomioistuimeen tuomareiden nimittämisestä annetun lain 3 a luvun
säännöksiä vastaavasti. Säännökset ryhmiteltäisiin kuitenkin hieman voimassa olevasta
poikkeavasti.
1 §. Soveltamisala. Pykälään on otettu lain soveltamisalaa koskeva säännös. Laissa
säädettyä menettelyä noudatetaan, kun Suomi nimeää kansallisia ehdokkaitaan kansainvälisten tuomioistuinten ja EU-tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin.
Soveltamisala vastaisi nimittämislain 3 a luvun säätämiseen johtaneiden esitöiden
(HE 51/2010 vp) soveltamisalaa koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todettua.
2 §. Avoimista tehtävistä ilmoittaminen. Pykälä vastaisi voimassa olevan nimittämislain
19 b §:ää.
3 §. Asiantuntijaneuvottelukunta. Pykälä vastaisi voimassa olevan nimittämislain
19 c §:n 1 momenttia.
4 §. Asiantuntijaneuvottelukunnan kokoonpano. Pykälä vastaisi voimassa olevan nimittämislain 19 c §:n 2–4 momenttia.
5 §. Asiantuntijaneuvottelukunnan päätösvaltaisuus Pykälä vastaisi voimassa olevan
nimittämislain 19 c §:n 5 momenttia.
6 §. Nimeävä viranomainen. Pykälä vastaisi voimassa olevan nimittämislain 19 d §:ää.
7 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälä vastaisi voimassa olevan nimittämislain 21 §:n
3 momenttia.
8 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti tuomioistuinlain
kanssa. Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaussäännösten muuttumista koskeva siirtymäsäännös.
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7.5

Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa

Laissa säädettäisiin oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa. Oikeudenkäynnissä vakuutusoikeudessa noudatetaan hallintolainkäyttölakia. Tämän lisäksi vakuutusoikeuslaissa
on hallintolainkäyttölakia täydentäviä säännöksiä asioiden käsittelystä vakuutusoikeudessa. Edellä yleisperusteluissa todetuilla perusteilla vakuutusoikeutta koskevat yleiset
säännökset sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin. Oikeudenkäyntilakiin sijoitettaisiin ne oikeudenkäyntimenettelyä vakuutusoikeudessa koskevat säännökset, jotka nykyisin on
sijoitettu pääosin vakuutusoikeuslain 2 ja 3 lukuun. Sääntely vastaisi asiallisesti pääosin
voimassa olevaa. Lakiin otettaisiin kuitenkin eräitä täydentäviä säännöksiä, joita vastaava sääntely koskisi muitakin tuomioistuimia. Vakuutusoikeuden osalta ei ole kuitenkaan
katsottu tarpeelliseksi säätää tuomioistuimen päätösvaltaisuuden säilymisestä jäsenelle
tulleesta esteestä huolimatta eikä mahdollisuudesta ennakolta vahventaa kokoonpanoa.

1 luku.

Yleiset säännökset

1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin lain soveltamisalasta. Pykälän 1 momenttiin
otettaisiin yleissäännös lain sisällöstä. Laissa säädettäisiin vakuutusoikeuden päätösvaltaisuudesta, asioiden käsittelystä vakuutusoikeudessa sekä ylimääräisestä muutoksenhausta vakuutusoikeuden päätökseen. Momentin toiseen virkkeeseen otettaisiin yleinen
viittaussäännös tuomioistuinlakiin, joka koskisi myös vakuutusoikeutta. Näin ollen
tuomioistuinlain kaikkia tuomioistuimia ja niiden henkilöstöä koskevat yleisiä säännöksiä sovellettaisiin myös vakuutusoikeudessa. Yksinomaan vakuutusoikeutta koskevat
säännökset olisivat tuomioistuinlain 9 luvussa.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin yleinen viittaus hallintolainkäyttölain soveltamisesta
vakuutusoikeudessa.
Vastaavasti pykälän 3 momenttiin sijoitettaisiin vakuutusoikeuslain 17 §:n säännös oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain soveltamisesta.

2 luku.

Päätösvaltaisuus

2 §. Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus. Pykälässä säädettäisiin vakuutusoikeuden perusratkaisukokoonpanosta, johon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä. Säännös olisi asiallisesti voimassa olevaa vakuutusoikeuslain 10 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä
vastaava. Kokoonpanon puheenjohtajuutta koskeva sääntely sijoitettaisiin omaksi pykäläkseen.
3 §. Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus lääketieteellisessä asiassa. Pykälässä säädettäisiin vakuutusoikeuden päätösvaltaisuudesta asiassa, jossa lääketieteellinen selvitys voi
vaikuttaa asian ratkaisuun. Tällöin kokoonpanossa on kaksi lainoppinutta jäsentä ja yksi
lääkärijäsen. Säännös vastaisi asiallisesti vakuutusoikeuslain 10 §:n 1 momentin toista
virkettä ( / ).
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4 §. Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus kaksijäsenisenä. Pykälässä säädettäisiin vakuutusoikeuslain 10 b §:ää ( / ) vastaavasti asioista, joissa vakuutusoikeus on päätösvaltainen kahden jäsenen kokoonpanossa.
5 §. Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä. Pykälässä lueteltaisiin asiat,
joissa vakuutusoikeus on päätösvaltainen yksijäsenisenä. Säännös vastaisi vakuutusoikeuslain 10 a §:ää ( / ).
6 §. Työoloja tai yritystoimintaa tuntevien jäsenten osallistuminen kokoonpanoon. Pykälässä säädettäisiin vakuutusoikeuden päätösvaltaisuudesta asioissa, jotka edellyttävät
työoloja tai yritystoimintaa tuntevien intressijäsenten osallistumista ratkaisukokoonpanoon.
Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa vakuutusoikeuslain 11 §:ää. Se muotoiltaisiin kuitenkin toisin, koska säännökset asiantuntijajäsenten määräämisestä tehtäväänsä
tulisivat tuomioistuinlain 19 lukuun (15 §). Pykälässä ei siten erikseen säädettäisi, minkä tahojen nimeämät jäsenet osallistuisivat minkäkin asian käsittelyyn, koska tämä määräytyisi asian laadun mukaan. Näin ollen 1–3 kohdassa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn osallistuvat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä edustavat jäsenet, 4 kohdassa tarkoitettuihin asioihin kunnallista työmarkkinalaitosta ja kunnan pääsopijajärjestöjen edustavat jäsenet, 5 kohdassa tarkoitettuihin asioihin valtion työmarkkinalaitosta ja virkamiehiä edustavien järjestöjen nimeämät jäsenet sekä 6 ja 7 kohdan asioihin yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä edustavien järjestöjen nimeämät jäsenet.
Siihen, missä asioissa intressijäsenet osallistuvat kokoonpanoihin, ei ehdoteta muutoksia vaan tämä määräytyisi edellä todetusti asian laadun mukaan.
Pykälän 2 momentti vastaisi asiallisesti voimassa olevaa vakuutusoikeuslain 11 §:n
2 momenttia.
7 §. Sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten osallistuminen kokoonpanoon. Pykälä vastaisi asiallisesti voimassa olevaa vakuutusoikeuslain 12 §:n 1 momentin ensimmäistä
virkettä. Kun asiantuntijajäsenten nimittämisestä säädettäisiin tuomioistuinlaissa, vakuutusoikeuslain sanotun pykälän toinen virke jää pois.
8 §. Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus eräissä asioissa. Pykälän 1 ja 2 momenttiin
sijoitettaisiin nykyisin vakuutusoikeuslain 10 §:n 1 momentin viimeisen virkkeen ja
3 momentin erityissäännökset vakuutusoikeuden toimivallasta päättää muusta kuin pääasiaratkaisusta ilman asiantuntijajäsenistä ja kokoonpanosta oikeudenkäynnin julkisuutta koskevassa asiassa. Sääntely olisi voimassa olevaa vastaava.
9 §. Asian siirtäminen käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa istunnossa. Pykälässä säädettäisiin lainkäyttöasian tai sen osan siirtämisestä käsiteltäväksi täysistuntoon
tai vahvennettuun istuntoon. Sääntely vastaisi vakuutusoikeuslain 13 §:ää ( / ) ja vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ää. Asian siirtämisen perusteena voisi muita tuomioistuimia vastaavasti olla myös asian laajakantoisuus. Siirtämisestä vahvennettuun istuntoon päättäisi ylituomari tai osaston johtaja.
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10 §. Täysistunto. Pykälässä säädettäisiin vakuutusoikeuden täysistunnon kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta. Sääntely vastaisi vakuutusoikeuslain 13 §:n 2 momenttia ( / ).
Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa olevan vakuutusoikeuslain 13 §:n 2 momentin
viimeistä virkettä.
11 §. Vahvennettu istunto. Pykälässä säädettäisiin vahvennetun istunnon kokoonpanosta
ja päätösvaltaisuudesta. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa vakuutusoikeuslain 13 §:n 1 momenttia. Vakuutusoikeuden laamanni korvattaisiin kuitenkin osastoon
johtajalla. Avustavat tuomarit voisivat osallistua vahvennettuun istuntoon vain, jos he
olisivat käsitelleet asiaa aiemmin.
Pykälän 2 momentti olisi vakuutusoikeuslain 13 §:n 1 momentin toista virkettä vastaava.

3 luku.

Asian käsittely

12 §. Lainkäyttöasioiden ratkaiseminen. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin vakuutusoikeuslain 10 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä vastaava säännös siitä, että asiat ratkaistaan esittelystä istunnossa. Muilta osin säännös vastaisi sanotun pykälän 2 momenttia ( / ).
13 §. Kokoonpanon puheenjohtaja. Pykälässä säädettäisiin kokoonpanon puheenjohtajasta. Tuomioistuinten ratkaisukokoonpanon puheenjohtajuutta koskevia säännöksiä on
tarkoitus tehdä nykyistä joustavammiksi. Tämän mukaisesti vakuutusoikeudessakin puheenjohtajana voisi toimia muukin kuin virkaiältään vanhin lainoppinut jäsen sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.
14 §. Suullinen käsittely. Pykälä vastaisi vakuutusoikeuslain 16 §:n 2 momenttia ( / ).
15 §. Vireilletuloilmoitus. Pykälässä säädettäisiin muutoksenhakijalle toimitettavasta
vireilletuloilmoituksesta vakuutusoikeuslain 16 §:n 4 momentin mukaisesti ( / ).
16 §. Vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärit. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreistä vakuutusoikeuslain 2 a §:n mukaisesti ( / ).
Pykälän 2 momentin mukaan asiantuntijalääkäreiden nimittämisestä, kelpoisuusvaatimuksista, sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja tehtävästä vapauttamisesta on voimassa,
mitä tuomioistuinlaissa säädetään vakuutusoikeuden lääkärijäsenestä. Asiantuntijalääkärit eivät ole vakuutusoikeuden jäseniä eikä heillä myöskään ole tuomaria vastaavaa virassapysymisoikeutta. Heidän kelpoisuusvaatimuksensa vastaa kuitenkin vakuutusoikeuden lääkärijäsenistä säädettyä (tuomioistuinlaki 19 luku 14 § 1 mom.). Käytännössä
heidät nimitettäisiin vastaavaksi viiden vuoden toimikaudeksi samaa menettelyä noudattaen kuin vakuutusoikeuden lääkärijäsenet (tuomioistuinlaki 19 luku 3–7 §). Heihin ei
kuitenkaan sovelleta muille asiantuntijajäsenille säädettyä eroamisikää. Asiantuntijalääkärin paikan vapautuessa kesken toimikauden hänen tilalleen voitaisiin nimittää uusi
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jäsen säännönmukaista nimittämismenettelyä noudattaen. Hänet voitaisiin myös vapauttaa tehtävästä tuomioistuinlain 19 luvun 21 §:n perusteella.
Vakuutusoikeuden toiminnan avoimuuden turvaamiseksi asiantuntijalääkäreiltä edellytetään vastaavia sidonnaisuusilmoituksia (tuomioistuinlaki 19 luku 17 §) kuin lääkärijäseniltä.
Heidän palkkionsa määräytyy hallintolainkäyttölain perusteella.
17 §. Kirjallinen ja suullinen selvitys. Pykälässä säädettäisiin vakuutusoikeuslain 16 §:n
3 momentin ( / ) mukaisesti vakuutusoikeuden mahdollisuudesta jättää kirjallinen tai
suullinen selvitys huomioon ottamatta.
18 §. Tuomarin toimivalta virkasuhteen päätyttyä. Pykälässä säädettäisiin tuomarin toimivallan jatkumisesta virkasuhteen päättymisen jälkeen. Käytännössä tällä tarkoitetaan
tilanteita, joissa tuomarin virkasuhde on asian ratkaisemisen jälkeen päättynyt mutta
tuomioistuimen päätös on vielä antamatta. Säännös koskisi sekä vakinaisia että määräaikaisia tuomareita. Nykyisin on vakuutusoikeuslaissa 15 §:n säännös, jonka mukaan
määräajaksi nimitetty tuomari voi määräajan päätyttyä edelleen osallistua jäsenenä sen
asian käsittelyyn, jonka valmisteluun tai käsittelyyn hän on osallistunut nimittämisensä
kestäessä.
Nyt ehdotettavan pykälän mukaan tuomari olisi lainkäyttöasiassa toimivaltainen senkin
jälkeen, kun hän ei enää ole tuomarin virassa vakuutusoikeudessa. Tuomarin toimivalta
jatkuisi siten virkasuhteen päättymisenkin jälkeen, jos hän on virkasuhteessa olleessaan
osallistunut asian käsittelyyn vakuutusoikeuden istunnossa eli asia on ratkaistu ennen
virkasuhteen päättymistä tai asia on valmisteltu esiteltäväksi.
Pykälän toiseen virkkeeseen otettavan säännöksen mukaan säännös koskisi myös asiantuntijajäsentä, joka toimikausi vakuutusoikeudessa on päättynyt.
19 §. Asioiden jakaminen. Pykälään otettaisiin viittaussäännös tuomioistuinlain 10 luvun 7 ja 8 §:ään, joissa säädettäisiin asioiden jakamisessa noudatettavista periaatteista.

4 luku.

Ylimääräinen muutoksenhaku

20 §. Päätöksen poistaminen. Pykälässä säädettäisiin vakuutusoikeuden päätöksen poistamisesta. Pykälän vastaisi vakuutusoikeuslain 18 §:ää ( / ).
21 §. Päätöksen purkaminen. Pykälä olisi voimassa olevaa vakuutusoikeuslain 19 §:ää
vastaava.
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5 luku.

Erinäiset säännökset

22 §. Vakuutusoikeuden oikeus saada tietoja ja virka-apua. Pykälä olisi vakuutusoikeuslain 21 §:ää vastaava.
23 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti tuomioistuinlain
kanssa. Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaussäännösten muuttumista koskeva siirtymäsäännös.

7.6

Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetun lain muuttamisesta

Markkinaoikeudesta annetun lain säännökset sijoitettaisiin pääosin tuomioistuinlakiin.
Markkinaoikeuden päätösvaltaisia kokoonpanoja koskevat säännökset siirrettäisiin puolestaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeuteen annettuun lakiin. Markkinaoikeudesta
annetussa laissa on jo ennestään kokoonpanon vahventamista ja tuomioistuimen päätösvaltaisuuden säilymistä jäsenelle tulleesta esteestä huolimatta koskevat säännökset. Ne
poikkeavat joiltakin osin oikeudenkäymiskaareen ja hallintolainkäyttölakiin ehdotettavista säännöksistä. Niiden käyttöalan laajentamista ei kuitenkaan ole pidetty tarpeellisena.

1 luku

Yleiset säännökset

1 §. Soveltamisala. Lain soveltamisalaa koskevaan pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, johon otettaisiin viittaussäännös tuomioistuinlakiin. Markkinaoikeuden tehtävistä,
organisaatiosta ja hallinnosta sekä henkilöstöstä säädettäisiin tuomioistuinlaissa. Viittaus olisi yleisluontoinen, koska tuomioistuinlain lukuisat säännökset olisivat pääosin yhteisiä kaikille. Yksin markkinaoikeutta koskevia säännöksiä olisi tuomioistuinlain
7 luvussa.

1 a luku

Yleiset säännökset asian käsittelystä

Luku vastaisi asiallisesti voimassa olevan markkinaoikeudesta annetun lain 3 luvun
13–26 §:ää. Muut lain säännökset olisivat jatkossa tuomioistuinlaissa.
1 §. Markkinaoikeuden päätösvaltaisuus. Pykälä olisi yhtenevä markkinaoikeudesta annetun lain 13 §:n kanssa.
2 §. Markkinaoikeuden päätösvaltaisuus patenttiasiassa. Pykälä vastaisi asiallisesti
markkinaoikeudesta annetun lain 14 §:ää. Pykälän 1 ja 3 momenttien viittaussäännöksiä
tarkistettaisiin lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
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3 §. Kahden jäsenen päätösvaltaisuus. Pykälä vastaisi markkinaoikeudesta annetun lain
15 §:ää lukuun ottamatta sen 1–3 momenteissa oleviin viittauksiin tehtäviä teknisiä korjauksia.
4 §. Yhden jäsenen päätösvaltaisuus teollis- tai tekijänoikeudellisessa riita- tai hakemusasiassa. Pykälä vastaisi markkinaoikeudesta annetun lain 16 §:ää, mutta sen 2–3
momentin viittauksiin tehtäisiin tekniset korjaukset.
5 §. Yhden jäsenen päätösvaltaisuus muussa asiassa. Pykälä olisi markkinaoikeudesta
annetun lain 17 §:ää vastaava. Myös sen 1 momenttiin tehtäisiin tarpeelliset tekniset
tarkistukset.
6 §. Asian kiireelliseksi määräämistä koskeva päätösvaltaisuus. Teknistä viittaussäännöksen tarkistusta lukuun ottamatta säännös vastaisi markkinaoikeudesta annetun lain
18 §:ää.
7 §. Kokoonpanon puheenjohtaja. Esityksessä yleisesti omaksutun ratkaisun mukaan
tuomioistuimissa puheenjohtajana voisi toimia muukin kuin kokoonpanon virkaiässä
vanhin lainoppinut siten kuin työjärjestyksessä määrätään. Markkinaoikeudesta annetun
lain 19 §:n mukaan markkinaoikeudessa puheenjohtajana toimii virassa vanhin tai asian
valmistellun jäsen, joten puheenjohtajana ei aina ole virkaiässä vanhin jäsen. Markkinaoikeudestakin annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että sääntely olisi muiden
tuomioistuinten kanssa yhdenmukainen. Puheenjohtajuus voisi siten määräytyä markkinaoikeudessakin entistä joustavammalla tavalla.
8 §. Kokoonpano lainoppineen jäsenen ollessa estynyt. Pykälä vastaisi markkinaoikeudesta annetun lain 20 §:ää.
9 §. Kokoonpanon vahventaminen lisäjäsenellä. Pykälän otsikon sanamuotoa tarkistettaisiin. Asiallisesti vastaisi markkinaoikeudesta annetun lain 21 §:ää. Sen 1 momentin
viittaukset tarkistettaisiin vastaamaan muuttunutta sääntelyä.
10 §. Asiantuntijajäsenen osallistuminen kokoonpanoon. Säännös vastaisi markkinaoikeudesta annetun lain 22 §:ää. Sen 1 momentin viittaussäännöksiin tehtäisiin lakimuutosten edellyttämät tekniset tarkistukset.
11 §. Asian siirtäminen käsiteltäväksi vahvennetussa istunnossa tai täysistunnossa. Pykälä vastaisi sisällöllisesti markkinaoikeudesta annetun lain 23 §:ää.
12 §. Vahvennetun istunnon päätösvaltaisuus. Pykälä vastaisi asiallisesti markkinaoikeudesta annetun lain 24 §:ää. Siihen tehtäisiin kuitenkin lainsäädännön edellyttämät
tekniset tarkistukset.
13 §. Täysistunnon päätösvaltaisuus. Pykälä olisi yhtenevä voimassa olevan markkinaoikeudesta annetun lain 25 §:n kanssa.
14 §. Asian valmistelu ja ratkaiseminen. Pykälä olisi asiallisesti yhtenevä voimassa olevan markkinaoikeudesta annetun lain 26 §:n kanssa.
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15 §. Tuomarin toimivalta virkasuhteen päätyttyä. Pykälässä säädettäisiin tuomarin toimivallan jatkumisesta virkasuhteen päättymisen jälkeen asioissa, jotka hän on ratkaissut
virkasuhteen aikana. Vakinainen tai määräaikainen tuomari voisi siten virkasuhteensa
päätyttyä edelleen osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jonka käsittelemiseen ja ratkaisemiseen hän on osallistunut markkinaoikeuden istunnossa ennen virkasuhteensa päättymistä. Sama oikeus tuomarilla olisi silloin, kun asia olisi ennen virkasuhteen päättymistä valmisteltu esiteltäväksi istunnossa.
Markkinaoikeudessa säännös koskisi lainoppineiden tuomareiden lisäksi myös markkinaoikeusinsinöörejä sekä pykälän toisen virkkeen mukaan myös asiantuntijajäsentä. Pykälä korvaisi markkinaoikeudesta annetun lain 27 §:n.
16 §. Asioiden jakaminen. Pykälään otettaisiin viittaussäännös tuomioistuinlain 10 luvun 7 ja 8 §:iin, jossa säädettäisiin asioiden jakamisessa noudatettavista peri-aatteista.

6 luku

Erinäiset säännökset

6 §. Oikeudenkäynnin joutuisuus, asioiden käsittelyjärjestys ja asian kiireelliseksi määrääminen. Pykälän 3 momentin viittaus markkinaoikeudesta annetun lain 18 §:ään muutettaisiin viittaukseksi tämän lain 1 a luvun 6 §:ään, jonne markkinaoikeuden päätösvaltaisuutta kiireelliseksi määräämistä koskeva säännös sijoitettaisiin. Muilta osin pykälä
vastaisi voimassa olevaa.

7.7

Laki työtuomioistuimesta annetun lain
muuttamisesta

Ehdotuksen mukaan ne työtuomioistuimesta annetun lain pykälät, jotka koskevat työtuomioistuimen organisaatiota, hallintoa ja henkilöstöä ehdotetaan kumottavaksi ja sijoitettavaksi tuomioistuinlakiin. Tämän lisäksi tiettyihin säännöksiin tulisi tuomioistuimia koskevan lainsäädännön yhtenäistämisen vuoksi muutoksia. Laissa tultaisiin siten säätämään pääasiassa oikeudenkäyntimenettelystä. Tuomioistuinlaissa työtuomioistuimesta säädettäisiin 8 luvussa. Työtuomioistuimen tehtävistä säädettäisiin tuomioistuinlain 8 luvun 1 §:ää ja tarkemmin voimassa olevaa vastaavasti työtuomioistuimesta
annetun lain 1 §:ssä.
2 §. Pykälän voimassa olevat säännökset työtuomioistuimen jäsenistä ja heidän kelpoisuusvaatimuksistaan sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin. Näiden säännösten tilalle 2 §:ään
otettaisiin yleinen viittaussäännös tuomioistuinlakiin.
3 §. Voimassa olevassa pykälässä säädetään työtuomioistuimen niin sanottujen intressijäsenten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä. Kyseiset säännökset sijoitettaisiin
tuomioistuinlain 19 luvun 13 §:n 3 ja 4 momenttiin. Tämän sijaan pykälässä säädettäisiin työtuomioistuimen puheenjohtajasta.

175

Säännös vastaisi sisällöllisesti voimassa olevan 2 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä. Pykälän mukaan työtuomioistuimen puheenjohtajana toimii presidentti tai työtuomioistuinneuvos. Puheenjohtajana voi tarvittaessa toimia myös työtuomioistuimen lainoppinut
asiantuntijajäsen, joka ei edusta työnantaja- tai työntekijäetuja. Heitä kutsutaan varapuheenjohtajiksi.
Muista tuomioistuimista poiketen työtuomioistuimessa kokoonpanon puheenjohtajana
ei käytännössä voisi toimia muu jäsen kuin joku edellä mainituista. Työtuomioistuimen
peruskokoonpanoon kuuluu puheenjohtajana presidentti tai työtuomioistuinneuvos, yksi
edellä tarkoitettu varapuheenjohtaja sekä neljä intressiedustajaa, kaksi kummaltakin
puolelta. Näin ollen kokoonpanon puheenjohtajuutta joustavoittavaa säännöstä, joka on
yleisten tuomioistuinten osalta ehdotettu sijoitettavaksi oikeudenkäymiskaaren 1 luvun
5 §:ään, ei voitasi käytännössä soveltaa työtuomioistuimessa. Tämä huomioon ottaen
työtuomioistuimen puheenjohtajuutta koskeva sääntely säilytettäisiin voimassa olevaa
vastaavana.
4 §. Voimassa oleva säännös työtuomioistuimen asiantuntijajäsenen paikan vapautumisesta kesken toimikauden kumottaisiin. Vastaava säännös otettaisiin tuomioistuinlain
19 luvun 5 §:n 1 momenttiin.
5 §. Voimassa oleva säännös työtuomioistuimessa olevista lakimiesviroista kumottaisiin. Vastaava säännös työtuomioistuimen tuomarin viroista otettaisiin tuomioistuinlain
1 luvun 5 §:n 1 momentin 7 kohtaan. Vastaavasti työtuomioistuinsihteereistä säädettäisiin 21 luvun 1 §:ssä.
6 §. Voimassa olevat 1 momentin työtuomioistuimen jäsenelle säädetyt vaatimukset 20
vuoden iästä, Suomen kansalaisuudesta ja itsensä sekä omaisuutensa hallinnasta kumottaisiin tarpeettomina. Käytännössä tuomaria, kuten myös muita tuomioistuimen jäseniä
koskee perustuslain 125 §:n vaatimukset kyvystä, taidosta ja koetellusta kansalaiskunnosta. Virkamieslaki edellyttää virkamieheltä lisäksi täysi-ikäisyyttä. Vaikka asiantuntijajäseniä ei nimitetä virkaan, heihin katsotaan käytännössä soveltuvan vastaavat yleiset
nimittämisperusteet kuin tuomariin. Muiden tuomioistuinten asiantuntijajäsenille ei ole
erikseen säädetty vastaavia kelpoisuusvaatimuksia, mistä syystä niistä olisi perustelua
luopua myös työtuomioistuimessa.
Niin ikään pykälän 2 ja 3 momentti asiantuntijajäsenten kielitaidosta kumottaisiin ja sijoitettaisiin tuomioistuinlain 19 luvun 16 §:ään. Vastaavasti työtuomioistuimen jäsenen
eroamisikä määräytyisi tuomioistuinlain ja virkamieslain perusteella, joten myös 4 momentin säännös kumotaan tarpeettomana.
7 §. Pykälän säännös tuomarinvalasta kumottaisiin, koska säännös tuomarinvakuutuksesta sijoitettaisiin tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ään.
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8 §. Pykälässä säädettäisiin työtuomioistuimen päätösvaltaisesta kokoonpanosta, katselmuksen suorittamisesta ja asian valmistelusta voimassa olevaa vastaavasti. Pykälän
1 momenttiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan avustava tuomari voisi toimia työtuomioistuimen kokoonpanon jäsenenä. Tämä ei kuitenkaan voisi toimia kokoonpanon puheenjohtajana. Käytännössä hän voisi toimia siis lainoppineen asiantuntijajäsenen tilalla
presidentin tai työtuomioistuinneuvoksen toimiessa puheenjohtajana. Pykälän 1–3 momenttiin tehtäisiin lisäksi lainsäädännön muuttumisesta aiheutuvat viittaussäännöksiä
koskevat korjaukset. Vastaavasti 4, 5 ja 7 momenttia tarkistettaisiin siten, että sana jäsen
korvattaisiin sanalla asiantuntijajäsen.
Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin lisäksi asiallinen muutos, jolla sanamuotoa ”käsiteltäessä virkamiehiä tai viranhaltijoita koskevia asioita” täsmennettäisiin nykyisestä. Voimassa oleva sanamuoto on suppea ja käytännössä sen soveltaminen on jouduttu rajaamaan
tapauksiin, joissa vireillä oleva asia koskee virkasuhteessa olevaa. Kuitenkin saman sopimusmääräyksen tulkinnasta syntynyt erimielisyys voi yhtä hyvin koskea työsuhteista
henkilöstöä. Näin on siitä syystä, että tärkeimmät julkissektorin kollektiivisopimukset
solmitaan samalla kertaa työ- ja virkaehtosopimuksina (valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus). Näitä sopimuksia sovelletaan julkisyhteisöjen henkilöstöön palvelussuhteen laadusta riippumatta. Työ- ja virkaehtosopimusten yhdistäminen tapahtui 1990luvun alkupuolella, mutta kyseinen työtuomioistuimesta annetun lain säännös on jäänyt
tältä osin muuttamatta.
"Virkasuhteisiin perehtyneiden" jäsenten tarve työtuomioistuimessa ei johdu siitä, että
heillä olisi erityinen kyky ratkoa nimenomaan virkamiesten asioita. Heitä tarvitaan julkissektorin sopimustoiminnan tuntemuksen vuoksi. Tämän asiantuntemuksen käyttö ei
nykyisen sanamuodon mukaan ole mahdollista julkisyhteisön työsopimussuhdeasioissa
vaan tällaisia asioita nykyisin ratkaistaessa kokoonpanoon kuuluu puhtaasti yksityissektoria edustavat asiantuntijajäsenet.
Edellä todettu huomioon ottaen ehdotetaan, että 2 momentin mukaista kokoonpanoa
käytettäisiin "käsiteltäessä virkaehtosopimusta tai julkisyhteisöä sitovaa työehtosopimusta koskevaa asiaa". Sanonta käsittäisi edellä mainitut yleiset ja muutkin työ- ja virkaehtosopimukset sekä pelkästään virkaehtosopimuksena solmitut sopimukset. Lisäksi
säännös kattaisi julkisyhteisön tekemät työehtosopimukset, jotka solmitaan julkissektorin neuvottelumekanismin puitteissa.
9 §. Pykälässä säädetään työtuomioistuimen kokoontumisesta sekä asioiden jakautumisesta. Koska kaikkia tuomioistuimia koskeva yhteinen säännös asioiden jakamisesta ja
uudelleen jakamisesta esitetään otettavaksi tuomioistuinlain 10 luvun 7 ja 8 §:ään, pykälän 2 momenttiin otettaisiin niitä koskeva viittaussäännös kyseisiin säännöksiin. Säännökseen tehtäisiin myös sanamuodollisia korjauksia, mutta asiallisesti se vastaisi voimassa olevaa.
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10 §. Voimassa olevan säännöksen mukaan työtuomioistuimen puheenjohtaja voi päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi kutsua estyneen jäsenen tilalle sopivan ja kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön, jos varajäsenkään ei pääse paikalle. Tätä säännöstä ei
voida asiantuntijajäsenen riippumattomuuden kannalta pitää kestävänä ja se tulisi kumota.
Sen sijaan pykälässä säädettäisiin tuomarin toimivallan jatkumisesta virkasuhteen päättymisen jälkeen ratkaisemissaan asioissa. Pykälään otettaisiin viittaussäännös oikeudenkäymiskaaren 3 luvun 5 §:ään, jossa olisi asiaa koskeva yleissäännös. Muita erityistuomioistuimia vastaavasti myös työtuomioistuimen asiantuntijajäsen olisi toimivaltainen
osallistumaan asian ratkaisemisen jälkeisiin lopputöihin toimikautensa päättymisen jälkeen. Työtuomioistuimessa tämä koskisi myös työtuomioistuimesta annetun lain
34 a §:ssä tarkoitettuun neuvotteluistuntoon osallistumista. Asia on käytännössä ratkaistu jo välittömästi pääkäsittelyn tai istunnon jälkeen pidettävässä tilaisuudessa ja neuvotteluistunnossa keskitytään ratkaisuluonnoksen läpikäymiseen ja muokkaamiseen.
40 §. Pykälässä säädetään työtuomioistuimen jäsenten ja sihteereiden virkarikosasioissa
toimivaltaisesta tuomioistuimesta. Säännös kumottaisiin, koska asiasta säädettäisiin jatkossa tuomioistuinlain 25 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan d alakohdassa.
47 §. Pykälässä säädetään asetuksenantovaltuudesta sekä työtuomioistuimen työjärjestyksestä. Edellä keskeisissä ehdotuksissa (ks. kohta 3.2.1) todetulla tavalla tuomioistuimia koskevan lainsäädäntötason korottamiseksi asetuksista luovuttaisiin. Näin ollen
asetuksenantovaltuudet voitaisiin kumota. Niin ikään työtuomioistuimen työjärjestyksestä säädettäisiin tuomioistuinlaissa.
Asetuksenantovaltuuden kumoutuessa myös asetus työtuomioistuimesta kumoutuu.
Pääosa sen säännöksistä tulee sijoitetuksi tuomioistuinlakiin. Niistä voidaan antaa tarkempia määräyksiä myös työjärjestyksessä.

7.8

Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta
annetun lain muuttamisesta

Lakiin tehtäisiin tuomioistuimia ja tuomareita koskevan lainsäädännön muuttumisen
johdosta tarpeelliset, lähinnä viittaussäännösten tarkistamista, koskevat muutokset. Hallintotuomioistuimen varajäseniä koskevaa sääntelyä kuitenkin täsmennettäisiin niin, että
heidän asemansa vastaisi läheisemmin tuomioistuinlaissa tuomarin asemasta säädettyä.
Käytännössä tämä tarkoittaisi, että heidän tulisi antaa tuomaria vastaava sidonnaisuusilmoitus. Nimenomaisen säännöksen mukaan varajäsenen asemasta ja virassapysymisoikeudesta olisi voimassa, mitä tuomarista säädetään.
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2 §. Lain suhde muihin säännöksiin. Pykälän 1 momentin viittaus hallinto-oikeuslakiin
korvattaisiin viittauksella tuomioistuinlakiin.
3 §. Hallinnollinen päällikkö. Pykälän 2 momentin viittaus hallinto-oikeuslakiin ja
-asetukseen muutettaisiin viittaukseksi tuomioistuinlakiin.
6 §. Varajäsenet. Pykälässä tarkoitettu varajäsen on hallintotuomioistuimen tuomari,
joka kutsutaan tarvittaessa estyneen jäsenen tilalle. Jäsenet määrätään korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä hallintotuomioistuimen esityksestä. Mahdollisuus varajäsenen kutsumiseen on tarkoituksenmukaista säilyttää, vaikka hallintolainkäyttölakiin ehdotetaan säännöksiä tuomioistuimen päätösvallan säilymisestä yhdelle jäsenelle tulleesta esteestä huolimatta (ks. lakiehdotus 10).
Pykälän 2 momenttia tarkistettaisiin varajäseneltä edellytettävää kelpoisuusvaatimusta
tuomioistuinlain 12 luvun 1 §:ää vastaavaksi. Varajäsenen tulisi siten olla oikeustieteen
muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen
maisterin tutkinnon suorittanut.
Momentin viimeisen virkkeen säännös tuomarin valasta tai vakuutuksesta muutettaisiin
viittaukseksi tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ään, jossa säädetään tuomarin vakuutuksesta.
Momenttiin lisättäisiin myös varajäsenen velvollisuus antaa tuomaria vastaavat sidonnaisuusilmoitukset.
Pykälän 3 momentin mukaan varajäsen rinnastuisi tuomariin paitsi virassapysymisoikeuden osalta myös asemaltaan erityisesti tuomioistuinlain 1 luvun 6 §:ssä 11 luvun
1 §:ssä säädetyin tavoin. Näin on käytännössä jo nykyisinkin, mutta nyt varajäsenten
asemasta säädettäisiin voimassa olevaa selkeämmin laissa.
7 §. Ahvenanmaan maakunnan hallituksen lausunto. Pykälän viittaus hallinto-oikeuslain
7 §:ään muutettaisiin viittaukseksi tuomioistuinlain 5 luvun 5 §:n 2 momenttiin. Samalla
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen nimi korjattaisiin vastaamaan nykyistä kirjoitusasua.

7.9

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Yleisperusteluissa (ks. kohta 3.2.1) mainituista syistä eri tuomioistuimia koskevissa laeissa olevat asian käsittelyä koskevat säännökset sijoitetaan oikeudenkäyntimenettelyä
koskeviin lakeihin. Yleisten tuomioistuinten päätösvaltaisuutta koskevat säännökset
siirrettäisiin tämän mukaisesti oikeudenkäymiskaareen. Oikeudenkäymiskaaren 1 luvun
yleisiä tuomioistuimia ja 3 luvun käräjäoikeutta koskevat säännökset kumottaisiin, kun
vastaava sääntely tulee tuomioistuinlakiin. Eräitä säännöksiä siirrettäisiin oikeudenkäymiskaaren muihin lukuihin. Niin ikään tuomarin vakuutuksesta säädettäisiin jatkossa
tuomioistuinlaissa. Lisäksi eräitä oikeudenkäymiskaaren 1 luvun vielä alkuperäisessä
asussaan olevia säännöksiä uudistettaisiin tai ne kumottaisiin vanhentuneina.
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Tuomioistuinlakiin siirrettävien tai siitä kumottavien säännösten sijaan oikeudenkäymiskaaren 1 luvussa säädettäisiin asian käsittelystä yleisissä tuomioistuimissa ja 3 luvussa yleisten tuomioistuinten päätösvaltaisuudesta tietyissä erityistilanteissa. Lisäksi
päätösvaltaisuutta koskevaan 2 lukuun lisättäisiin käräjäoikeuden kansliahenkilökunnan
oikeutta ratkaista lainkäyttöasioita koskeva säännös, joka on nykyisin sijoitettu käräjäoikeuslakiin. Lukuun lisättäisiin myös säännös kansliahenkilöstön toimivallasta suorittaa eräitä muita lainkäyttöasioiden käsittelyyn liittyviä tehtäviä.

1 luku.

Yleisistä tuomioistuimista

1 §. Pykälässä luetellaan yleiset tuomioistuimet. Sen tilalle otettaisiin säännös oikeudenkäymiskaaren soveltamisalasta eli oikeudenkäynnistä yleisissä tuomioistuimissa.
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin yleinen viittaussäännös tuomioistuinlakiin.
2 §. Voimassa olevassa säännöksessä luetellaan käräjäoikeuden jäsenet, minkä lisäksi
siinä säädetään käräjäoikeuden puheenjohtajuudesta. Käräjäoikeuden jäseniä koskeva
säännös ehdotetaan sijoitettavaksi tuomioistuinlain 2 luvun 5 §:ään. Tuomioistuimen
puheenjohtajuutta koskeva säännös ehdotetaan sijoitettavaksi yleiseen muotoon kirjoitettuna tämän luvun 5 §:ään.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin nyt voimassa olevaa 3 luvun 2 §:ää ja käräjäoikeusasetuksen 1 §:ää vastaavasti asioiden käsittelystä käräjäoikeudessa. Säännöksen mukaan
käräjäoikeus käsittelee ja ratkaisee asioita istunnossa tai kansliassa.
Pykälän 2 momentin mukaan istunto voitaisiin erityisestä syystä pitää myös muualla
kuin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalla paikkakunnalla. Tällä korvattaisiin tarpeettomana voimassa olevan oikeudenkäymiskaaren 3 luvun 2 §:n 2 momentti, jonka
mukaan istunto voidaan pitää tuomioistuimen kansliapaikkakunnalla silloinkin, kun sen
kanslia sijaitsee tuomiopiirin ulkopuolella. Tämä säännös on aikanaan säädetty tilanteita
varten, joissa käräjäoikeuden kanslia tosiasiassa sijaitsi tuomiopiirin ulkopuolella. Nykyään tällaisia kanslioita ei enää ole.
Sen sijaan tärkeää olisi, että käräjäoikeus voi järjestää istunnon millä tahansa tuomiopiiriinsä kuuluvalla paikkakunnalla ja tarvittaessa myös muualla kuin oman tuomiopiirinsä
alueella. Tarve tällaiseen syntyy esimerkiksi tilanteissa, joissa istunto tulisi voida järjestää esimerkiksi turvasalissa, vankilassa tai sairaalassa.
Hovioikeuden pääkäsittelyä koskee vastaava oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 13 §:n
3 momentin säännös. Sen mukaan pääkäsittely saadaan erityisestä syystä toimittaa myös
muulla kuin hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvalla paikkakunnalla.
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3 §. Voimassa olevassa pykälässä säädetään hovioikeuden jäsenistä. Tämä säännös sijoitettaisiin tuomioistuinlain 3 luvun 7 §:ään. Sen sijaan pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että hovioikeudessa asia käsitellään ja ratkaistaan istunnossa. Tämä voi olla jaoston istunto, vahvennettu istunto tai täysistunto. Vastaava säännös lainkäyttöasioiden käsittelystä on nykyisin hovioikeuslain 8 §:n 1 momentissa.
4 §. Voimassa olevassa pykälässä säädetään korkeimman oikeuden jäsenistä. Kyseinen
säännös ehdotetaan sijoitettavaksi tuomioistuinlain 4 luvun 7 §:ään. Sen sijaan pykälässä säädettäisiin korkeimmasta oikeudesta annetun lain 6 §:ää vastaavasti, että korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään ja ratkaistaan jaostoissa.
5 §. Pykälässä säädettäisiin tuomioistuimen monijäsenisen kokoonpanon puheenjohtajasta. Säännös olisi yhteinen kaikille yleisille tuomioistuimille.
Ehdotuksen mukaan puheenjohtajana toimisi kokoonpanon virkaiältään vanhin lainoppinut jäsen, jollei työjärjestyksessä toisin määrättäisi. Työjärjestyksessä voitaisiin esimerkiksi määrätä, että puheenjohtajana voi toimia asian valmistellut jäsen. Mahdollista
on sekin, että tuomioistuimessa puheenjohtajan tehtäviä kierrätetään jäsenten kesken.
Myös kielitaito ja asian vaatima erityisasiantuntemus saattaisivat olla syitä poiketa virkaiästä. Myös tuomarin koulutukseen liittyvät syyt eli kokemuksen hankkiminen puheenjohtajan tehtävästä voisivat edellyttää puheenjohtajana toimimista. Näin ollen puheenjohtajana voisi toimia myös avustava tuomari. Käräjänotaaria ei kuitenkaan pidetä
lainoppineena jäsenenä.
6 §. Tämän oikeudenkäymiskaaren alkuperäisessä (1734) muodossaan olevassa pykälässä säädetään: ” Isä ja poika appi ja vävy, kaksi veljestä tahi langosta älkööt istuko
samassa Oikeudessa, jos siinä ei ole useampaa kuin seitsemän. Älköönkä niitä, jotka nyt
keskenänsä ovat nyt sanotussa sukulaisuudessa tai lankoudessa, koskaan istuko useampaa kuin kaksi sanotussa oikeudessa.” Pykälä perustuu säätämisajankohtansa mukaisen
yhteiskuntajärjestyksen mukaan siihen, että tuomiovaltaa käyttävät voivat olla vain
miehiä. Säännöksen on sittemmin tulkittu koskevan myös naisia ja aviopuolisoita.
Jos tuomioistuimen samassa kokoonpanossa on jäseninä toisilleen läheisiä, voi tämä
aiheuttaa epäilyn siitä, että näiden jäsenten mielipide ei ole syntynyt itsenäisesti, toisesta
läheisestä riippumatta. Pykälä on siten tarpeen, mutta sitä on nykyaikaistettava.
Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että tuomioistuimen monijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa ei voi kuulua jäseniä, jotka ovat tuomareiden esteellisyydestä säätävässä 13 luvun 3 §:ässä tarkoitettuja läheisiä. Läheisellä tarkoitetaan siinä
ensinnäkin tuomarin puolisoa sekä tuomarin lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa,
isovanhempaa ja tuomarille muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen
henkilön puolisoa. Toiseksi läheiseksi katsotaan tuomarin vanhempien sisarusta sekä
hänen puolisoaan, tuomarin sisarusten lapsia ja tuomarin entistä puolisoa. Läheisiä ovat
niin ikään tuomarin puolison lapset, lapsenlapset, sisarukset, vanhemmat ja isovanhemmat samoin kuin tällaisen henkilön puolisot sekä tuomarin puolison sisarusten lapset. Puolisoilla tarkoitetaan sekä aviopuolisoita että avioliitonomaisissa olosuhteissa
eläviä henkilöitä. Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista.
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Voimassa olevan pykälän mukaan monijäsenisessä kokoonpanossa voi olla kaksi toisilleen läheistä, jos kokoonpanoon kuuluu enemmän kuin seitsemän jäsentä. Yli seitsemän
jäsentä voi olla vain tuomioistuinten täysistunnoissa tai eräiden tuomioistuinten vahvennetussa tai sitä vastaavassa kokoonpanossa. Tällaisissa kokoonpanoissa ratkaistaan
tuomioistuimissamme vuosittain vain muutamia asioita. Läheiset ovat käytännössä puolisoita tai avioliitonomaisissa oloissa eläviä. Jotta mitään epäilyä kokoonpanon jäsenten
itsenäisestä mielipiteen muodostuksesta ei voisi syntyä, on perusteltua, että samassa ratkaisukokoonpanossa ei voisi lainkaan olla toisilleen läheisiä.
Tuomioistuimen työjärjestyksen perusteella on määriteltävä perusteet lähinnä täysistuntokäsittelyyn osallistumiselle, jos tuomioistuimessa on toisilleen läheisiä. Sillä läheisellä, joka on jo aikaisemmin osallistunut asian käsittelyyn, tulee ilman muuta olla oikeus
olla mukana ratkaisemassa asiaa täysistunnossa. Muissa tapauksissa valinta tehtäneen
yleensä arpomalla tai mahdollisesti vuorojärjestystä noudattaen.
6 a–8 §. Edellä keskeisissä ehdotuksissa todetulla tavalla jumalan nimeen vannottavasta
tuomarin valasta ehdotetaan luovuttavan (ks. kohta 3.2.10). Tuomarin vakuutusta koskeva säännös sijoitettaisiin tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ään. Näin ollen oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 6 a–8 §:n säännökset tuomarin valasta ja vakuutuksesta ehdotetaan
kumottavaksi.
9 §. Nykyinen alkuperäisessä muodossaan oleva pykälä säätää viraltapanon seuraamukseksi siitä, että tuomari luvatta panee jonkun sijaansa tuomitsemaan. Tällainen teko tulee arvioitavaksi rikoslain 40 luvun perusteella ja pykälä ehdotetaan siksi kumottavaksi
vanhentuneena ja tarpeettomana.
12 §. Myös tämä pykälä on alkuperäisessä muodossaan ja siinä säädetään tuomarin virkavelvollisuuksien vastaisesta menettelystä sekä sen seuraamuksista. Kyseinen säännös
ehdotetaan kumottavaksi vanhentuneena ja tarpeettomana.

2 luku.

Päätösvaltaisuudesta

2 §. Voimassa olevassa pykälässä säädetään käräjäoikeuden kokoonpanon vahvistamisesta. Käräjäoikeus on luvun 1 §:n mukaan päätösvaltainen rikosasiassa, kun siinä on
yksi tuomari ja kaksi lautamiestä. Lautamieskokoonpanoa voidaan vahvistaa toisella
lainoppineella jäsenellä tai lautamiehellä taikka molemmilla, jos se on perusteltua asian
laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna (/2014). Yleisperusteluissa (ks. 3.2.12) mainituista syistä mahdollisuus vahventaa kokoonpanoa lisäjäsenellä koskisi kaikkia yleisiä tuomioistuimia, työtuomioistuinta, hallintotuomioistuimia ja
vakuutusoikeutta. Oikeudenkäymiskaareen otettava säännös olisi yhteinen kaikille yleisille tuomioistuimille. Se sijoitettaisiin kuitenkin 3 lukuun, jossa ehdotetaan säädettävän
tuomioistuinten päätösvaltaisuudesta eräissä tilanteissa.
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Sen sijaan pykälään sijoitettaisiin nykyisin käräjäoikeuslain 5 §:n 1 momenttia asiallisesta vastaava säännös, jonka mukaan oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 2 momentin
ja 3 §:n mukaisessa kolmen tuomarin kokoonpanossa on puheenjohtajan ja yhden muun
jäsenen oltava käräjäoikeuden laamanni tai käräjätuomari. Tällaisessa kolmen lainoppineen tuomarin kokoonpanossa voi siten olla vain yksi käräjänotaari tai -viskaali. Käräjänotaari voi kuulua tällaiseen kokoonpanoon vain laamannin määräyksellä (laki tuomioistuinharjoittelusta 14 §:n 1 momentti 2 ja 3 kohta). Vastaava käräjäoikeuslain
17 §:n säännös on tuomioistuinlain siirtymäsäännöksissä jätetty voimaan käräjäviskaalia
koskien.
3 a §. Voimassa olevan pykälän mukaan käräjäoikeus on päätösvaltainen siitä huolimatta, että lautamiehelle on tullut este pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen. Päätösvalta säilyy, jos lautamiehiä on yksi. Vastaavasti kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa
ratkaistavassa asiassa jäsenelle pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen tulleesta esteestä huolimatta käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun jäseniä on vähintään kaksi.
Säännös ehdotetaan kirjoitettavan yleisempään muotoon niin, että se koskisi lautamieskokoonpanon lisäksi myös sotilasjäsenelle tullutta estettä. Se ehdotetaan myös kirjoitettavan siten, että se olisi yhteinen kaikille yleisille tuomioistuimille. Tästä syystä ehdotetaan, että nykyinen yksinomaan käräjäoikeutta koskeva 3 a § kumotaan ja korvataan uudella kaikkia yleisiä tuomioistuimia koskevalla 3 lukuun sijoitettavalla säännöksellä.
7 a §. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 a §, jossa säädettäisiin käräjäoikeuden
kansliahenkilökunnan toimivallasta laamannin määräyksellä ratkaista tiettyjä lainkäyttöasioita. Pykälän 1 momentti vastaisi asiallisesti voimassa olevan käräjäoikeuslain 19 §:n
1 momenttia. Koska tuomarin valasta ehdotetaan luovuttavaksi, myös sitä vastaavasta
asetuksen tasoisesta tuomarin valaa vastaavasta valasta luovuttaisiin. Näin ollen myös
kansliahenkilökuntaan kuuluva voisi jatkossa antaa ainoastaan tuomarin vakuutusta vastaavan vakuutuksen.
Pykälän 2 momentti olisi yhtenevä käräjäoikeuslain 19 §:n 2 momentin kanssa.
9 §. Pykälässä säädetään korkeimman oikeuden päätösvaltaisuudesta. Korkeimmassa
oikeudessa asiat ratkaistaan pääsääntöisesti viisijäsenisessä jaostossa. Viisijäseniseen
jaostoon voidaan ottaa lisäjäsen. Koska lisäjäsenestä tulisi 3 luvun 1 §:ään yleinen säännös, maininta lisäjäsenestä poistettaisiin tästä pykälästä.
Hovioikeuden ja korkeimman oikeuden täysistuntoa ja vahvennettuja kokoonpanoja
koskeva sääntely ehdotetaan sijoitettavaksi oikeudenkäymiskaaren 3 lukuun. Tästä
syystä korkeimman oikeuden täysistuntoa ja vahvennettua jaostoa koskeva maininta
poistettaisiin tästä pykälästä.
11 a §. Pykälässä säädettäisiin kansliahenkilöstöön kuuluvan toimivallasta antaa haasteita, suorittaa tiedoksiantoja sekä huolehtia muista asioiden valmisteluun ja käsittelyyn
sekä täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä. Tehtävät ovat käytännössä samoja, joita
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käräjänotaari voi edellä tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 12 §:ssä todetulla tavalla
suorittaa. Vastaava säännös on nykyisin käräjäoikeusasetuksen 22 §:ssä.
Ehdotettu säännös olisi kuitenkin nykyistä sääntelyä yleisluontoisempi. Lisäksi kansliahenkilöstön toimivallasta voitaisiin jatkossa määrätä työjärjestyksessä, kun käräjäoikeusasetuksen mukaan pykälässä tarkoitettujen tehtävien hoitaminen edellyttää erillistä
määräystä.
Säännös ulotettaisiin koskemaan kaikkia yleisiä tuomioistuimia. Tämän lisäksi se koskisi työtuomioistuinta ja markkinaoikeutta siltä osin kuin niissä sovelletaan oikeudenkäymiskaarta. Niin ikään hallintolainkäyttölakiin otettaisiin vastaava säännös, jota sovellettaisiin hallintotuomioistuinten lisäksi myös vakuutusoikeudessa sekä markkinaoikeudessa niissä asioissa, joiden käsittelyssä noudatetaan hallintolainkäyttölakia.

3 luku.

Tuomioistuimen päätösvaltaisuudesta eräissä tilanteissa

Luvussa säädetään nykyisin käräjäoikeudesta. Luku sisältää vain kaksi pykälää, jotka
tulisivat sijoitetuksi tuomioistuinlain 2 luvun ja oikeudenkäymiskaaren 1 luvun käräjäoikeutta koskeviin pykäliin. Tästä syystä ehdotetaan, että koko luku muutetaan ja siihen
sijoitetaan yleisille tuomioistuimille yhteisiä päätösvaltaisuutta koskevia säännöksiä.
Luvussa ehdotetaan säädettäväksi tuomioistuimen ratkaisukokoonpanon vahventamisesta ja päätösvallan säilymisestä yhdelle jäsenelle tulleesta esteestä huolimatta. Tämän
lisäksi lukuun ehdotetaan otettavaksi säännökset asian siirtämisestä täysistunnon tai
muun vahvennetun kokoonpanon käsiteltäväksi. Niin ikään säädettäisiin näiden kokoonpanojen muodostumisesta.
Lisäksi lukuun sijoitettaisiin tuomarin toimivallan jatkumista koskeva säännös, jonka
perusteella tuomari olisi virkasuhteen päättymisen jälkeen edelleen toimivaltainen suorittamaan niin sanottuja lopputoimenpiteitä ratkaisemassaan asiassa.
1 §. Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuimen monijäsenistä kokoonpanoa voitaisiin
päätösvaltaisuuden turvaamiseksi vahvistaa yhdellä lainoppineella jäsenellä, jos sitä asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna. Käräjäoikeuden osalta tämä merkitsisi sitä, että monijäsenistä kokoonpanoa voitaisiin myös
riita-asiassa vahvistaa yhdellä lainoppineella jäsenellä, kun voimassa oleva 2 luvun 2 §
koskee yksinomaan rikosasiassa päätösvaltaisen lautamieskokoonpanon vahvistamisesta. Säännös mahdollistaisi siten käräjäoikeuden kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanon vahvistamisen yhdellä lainoppineella lisäjäsenellä. Vastaavasti myös sotilasoikeudenkäyntilain mukaista yhden tuomarin ja kahden sotilasjäsenen kokoonpanoa voitaisiin vahvistaa yhdellä lainoppineella jäsenellä. Sen sijaan kolmannen sotilasjäsenen
ottaminen kokoonpanoon ei olisi mahdollista.
Momentin toiseen virkkeeseen otettaisiin yksinomaan käräjäoikeutta koskeva säännös,
jonka mukaan käräjäoikeudessa voisi olla myös kolmas lautamies. Käräjäoikeuden
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lautamieskokoonpanoa voitaisiin siten vahvistaa tuomarilla tai lautamiehellä taikka molemmilla. Maaoikeuden päätösvaltaisesta kokoonpanosta ja sen vahvistamisesta olisi
vastaava säännös kiinteistönmuodostamislain 243 §:ssä.
Hovioikeus on säännönmukaisesti päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Myös hovioikeudessa on tarve mahdollisuudelle varautua siihen, että jäsenelle voi kesken käsittelyä tulla este. Tästä syystä säännös kokoonpanon ennakollisesta vahventamisesta koskisi myös
hovioikeutta. Korkeimman oikeuden viisi jäsenistä kokoonpanoa voidaan edellä jo todetulla tavalla vahventaa lisäjäsenellä 2 luvun 9 §:n perusteella.
Hovioikeuden ja korkeimman oikeuden kokoonpanoa voitaisiin vahvistaa vain lainoppineella jäsenellä mutta ei sotilasjäsenellä.
Kokoonpanon vahventaminen edellyttää, että se on perusteltua asian laadun, laajuuden
tai muun erityisen syyn vuoksi. Kokoonpanon vahventamisesta päättäisi päällikkötuomari.
2 §. Pykälässä säädettäisiin tuomioistuimen päätösvaltaisuudesta, kun yhdelle monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä tulee este pääkäsittelyn, muun suullisen käsittelyn tai
istunnon taikka katselmuksen aloittamisen jälkeen. Vastaava säännös on nykyisin käräjäoikeutta koskien oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 3 a §:ssä. Nyt ehdotettu säännös olisi
yhteinen kaikille yleisille tuomioistuimille. Se koskisi myös lautamiehiä ja sotilasjäseniä. Kokoonpanossa olisi kuitenkin aina oltava yksi lainoppinut jäsen.
Käräjäoikeuden osalta muutos tarkoittaisi, että sen päätösvalta säilyisi, vaikka kelle tahansa jäsenistä olisi tullut este. Säännös koskisi myös niitä kokoonpanoja, joita on
2 §:n perusteella vahvennettu lisäjäsenellä. Käräjäoikeus olisi lisäksi päätösvaltainen
kokoonpanossa, jossa lautamiehiä on vähintään yksi.
Vastaavasti hovioikeuden monijäseninen kokoonpano olisi päätösvaltainen siitä huolimatta, että yhdelle sen jäsenistä olisi tullut este kesken asian käsittelyn. Hovioikeus olisi
päätösvaltainen vaikka yksi kolmesta tuomarista ei enää voisi osallistua asian käsittelyyn istunnon, pääkäsittelyn tai muun suullisen käsittelyn aloittamisen jälkeen. Sama
olisi tilanne, jos asiassa olisi suoritettu katselmus, tai jos todistajaa on kuultu pääkäsittelyn ulkopuolella. Hovioikeus säilyttäisi päätösvaltansa myös sotilasoikeudenkäyntilain
mukaisessa asiassa, jos toiselle sotilasjäsenelle tulisi este.
Vastaavasti korkein oikeus olisi päätösvaltainen, jos viiden lainoppineen jaoston yhdelle
jäsenelle tulee este kesken asian käsittelyn.
Pykälässä lueteltaisiin pääkäsittelyn lisäksi myös muut mahdolliset asian käsittelytavat,
joissa jäsentä ei käytännössä voida enää vaihtaa käsittelyn aloittamisen jälkeen. Pykälä
koskisi siten myös tilanteita, joissa asia käsitellään käräjäoikeudessa hakemusasian istunnossa tai muutoin suullisesti kutsumatta tilaisuutta varsinaisesti pääkäsittelyksi.
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3 §. Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa sääntelyä vastaavasi asian siirtämisestä käsiteltäväksi hovioikeuden täysistuntoon tai vahvennettuun kokoonpanoon. Säännös vastaisi asiallisesti hovioikeusasetuksen 13 §:n 1 ja 2 momenttia.
Pykälän 2 momentin mukaan siirrosta päättäisi presidentti, mikä vastaa voimassa olevaa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hovioikeuden täysistunnon kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta. Se vastaisi asiallisesti hovioikeuslain 8 §:n 3 momenttia. Koska hovioikeudenlaamannin viroista ehdotetaan luovuttavaksi, sitä ei enää erikseen mainittaisi
pykälässä. Koska osaston johtajat määrättäisiin vakinaisten tuomareiden keskuudesta, ei
heitä olisi tarpeen mainita säännöksessä erikseen. Avustavat tuomarit eivät kuitenkaan
kuuluisi täysistunnon kokoonpanoon paitsi, milloin he ovat osallistuneet asian käsittelyyn aikaisemmin. Tämä koskisi kaikkia muitakin tuomareita ja sotilasjäseniä, jos he
olisivat käsitelleet asiaa aiemmin.
Pykälän 4 momentti vastaisi hovioikeuslain 8 §:n 2 momenttia.
4 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin asian siirtämisestä korkeimman oikeuden täysituntoon tai vahvennettuun jaostoon. Säännös vastaisi korkeimmasta oikeudesta annetun
lain 7 §:ää.
Pykälän 2 momentin mukaan asian siirtämisestä päättäisi presidentti. Tämä vastaa voimassa olevaa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin korkeimman oikeuden täysistunnosta. Se vastaisi
asiallisesti korkeimmasta oikeudesta annetun lain 12 §:ää.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin vahvennetun jaoston jäsenmäärästä. Vahvennetun
jaoston kokonpanoon kuuluisi 11 jäsentä, joita ovat asiaa aiemmin käsitelleet vielä virantoimituksessa olevat jäsenet ja tarpeellinen määrä muista jäsenistä arvottuja lisäjäseniä. Asiallisesti säännös vastaisi asiallisesti korkeimmasta oikeudesta annetun lain 7 §:n
ja korkeimman oikeuden työjärjestyksen 17 §:ää. Säännös vahvennetun jaoston kokoonpanon muodostumisesta on perusteltua ottaa lakiin.
5 §. Pykälässä säädettäisiin tuomarin toimivallan jatkumisesta ratkaisemassaan lainkäyttöasiassa senkin jälkeen, kun hän ei enää ole tuomarin virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa siinä tuomioistuimessa, jossa asia on ratkaistu.
Jos siten asiassa on tehty tuomioistuimen istunnossa ratkaisu, mutta tuomiota ei ole vielä annettu, tuomari voi tehdä asian vaatimat lopputyöt vielä senkin jälkeen, kun hän on
jäänyt eläkkeelle, siirtynyt pois tuomioistuimen palveluksesta taikka on määräaikaisen
virkasuhteensa jälkeen palannut hoitamaan esittelijän virkaa. Säännöksen soveltaminen
edellyttää, että asia on ratkaistu tuomarin ollessa vielä virkasuhteessa. Pelkästään osallistuminen asian valmisteluun ei riittäisi.
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23 luku.

Äänestämisestä

1 §. Pykälässä säädetään äänestämisestä. Edellä 1 luvun 5 §:ssä todetulla tavalla monijäsenisen ratkaisukokoonpanon puheenjohtajuutta koskevia säännöksiä joustavoitettaisiin nykyisestä niin, että puheenjohtajana voisi toimia muukin kuin virkaikäjärjestyksessä vanhin kokoonpanon jäsenistä. Tämä muutos edellyttää myös äänestämisjärjestyksen
tarkentamista.
Pykälän 2 momentin mukaan pääsääntöisesti noudatettaisiin virkaikäjärjestystä niin, että
nuorin lausuisi ensin mielipiteensä. Voimassa olevaa vastaavasti asian esitellyt jäsen
lausuisi mielipiteensä kuitenkin ensin. Lisäksi momenttiin lisättäisiin virke, jonka mukaan puheenjohtaja lausuisi mielipiteensä aina viimeiseksi. Näin ollen ratkaisukokoonpanon puheenjohtaja lausuisi mielipiteensä viimeisenä.

7.10

Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Esityksessä omaksutun linjan mukaisesti hallinto-oikeuslain ja korkeimmasta hallintooikeudesta annetun lain säännökset tuomioistuinten päätösvaltaisista kokoonpanoista
sijoitettaisiin hallintolainkäyttölakiin.
1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin mukaan lakia sovelletaan lainkäyttöön yleisissä
hallintotuomioistuimissa. Siihen lisättäisiin toinen virke, jonka mukaan hallintotuomioistuimista on lisäksi voimassa, mitä tuomioistuinlaissa säädetään.
51 a §. Asian ratkaiseminen hallintotuomioistuimessa. Valitusviranomaisen päätöksenteosta säätävään hallintolainkäyttölain 9 lukuun lisättäisiin säännös asioiden käsittelystä
ja ratkaisemisesta hallintotuomioistuimissa. Siinä säädettäisiin myös kokoonpanon puheenjohtajasta.
Säännöksen 1 momentin mukaan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallintooikeudessa asiat ratkaistaisiin istunnossa esittelystä. Se vastaisi voimassa olevan hallinto-oikeuslain 18 §:ää ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:ää.
Pykälän 2 momentin mukaan myös hallintotuomioistuimen monijäsenisen ratkaisukokoonpanon puheenjohtajana voisi toimia muukin lainoppinut tuomari kuin virkaiältään
vanhin, jos työjärjestyksessä niin määrätään. Hallintolainkäyttölain 52 §:n momentissa
on yleisviittaus yleisissä tuomioistuimissa noudatettavien äänestyssäännösten soveltumisesta. Tämän perusteella myös hallintotuomioistuimissa olisi sovellettava oikeudenkäymiskaaren 23 luvun 1 §:ää, jota on edellä todetulla tavalla ehdotettu muutettavaksi
puheenjohtajuutta koskevien säännösten muuttumisen takia.
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9 a luku.

Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus

Luvussa säädettäisiin hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta. Sääntely vastaisi asiallisesti hallinto-oikeuslaissa säädettyä. Pykälien muotoilua ja ryhmittelyä kuitenkin muutettaisiin tuomareita ja tuomioistuimia koskevan lainsäädännön rakenteen edellyttämällä
tavalla.
55 a §. Hallinto-oikeuden kokoonpano. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin hallintooikeuden päätösvaltaisesta kolmen jäsenen peruskokoonpanosta. Se vastaisi hallintooikeuslain 12 §:n 1 momenttia.
Pykälän 2 ja 3 momenttiin otettaisiin lisäksi edellä oikeudenkäymiskaaren 3 luvun 1 ja
2 §:ää vastaavat säännökset kokoonpanon vahventamisesta sekä kokoonpanon päätösvaltaisuuden säilymisestä yhden jäsenen tullessa estyneeksi kesken asian käsittelyn.
Säännöksen perusteella hallinto-oikeuden monijäsenistä kokoonpanoa voitaisiin päätösvaltaisuuden turvaamiseksi ennakollisesti vahventaa yhdellä lainoppineella jäsenellä.
Säännöksen perusteella kolmen jäsenen kokoonpanon sijaan asia voitaisiin sen laadun,
laajuuden tai muun erityisen syyn niin edellyttäessä ratkaista neljän lainoppineen jäsenen kokoonpanossa. Vastaavasti ne asiat, jotka ratkaistaan yleensä kahden tuomarin ja
yhden asiantuntijajäsenen kokoonpanossa, voitaisiin tarpeen mukaan ratkaista kolmen
tuomarin ja yhden asiantuntijajäsenen kokoonpanossa. Sen sijaan tällaista kokoonpanoa
ei voitaisi vahventaa toisella asiantuntijajäsenellä.
Niin ikään vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa on jo olemassa joustavat kokoonpanosäännökset, joiden perusteella kahden lainoppineen jäsenen ja yhden ei-lainoppineen
jäsenen kokoonpanon sijasta asia voidaan ratkaista neljän jäsenen tai tätä laajemmassakin kokoonpanossa. Vastaava säännös otettaisiin hallintolainkäyttölain 55 c §:ään. Kyseisen säännöksen mukaan asia voitaisiin ratkaista neljän jäsenen kokoonpanossa, jossa
olisi oltava vähintään kaksi lainoppinutta jäsentä. Näin ollen kokoonpanon vahventaminen ei-lainoppineella jäsenellä olisi mahdollista sanotun pykälän perusteella eikä siitä
tarvitsi erikseen säätää kokoonpanon vahventamista koskevassa yleissäännöksessä.
Muita tuomioistuimia vastaavasti hallinto-oikeus säilyttäisi päätösvaltaisuutensa, vaikka
yhdelle monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä tulisi este suullisen käsittelyn, istunnon
tai katselmuksen aloittamisen jälkeen. Edellä oikeudenkäymiskaaren 3 luvun 2 §:n perusteluissa todetulla tavalla säännös koskisi kaikkia kokoonpanon jäseniä. Niin ikään
säännöstä voitaisiin soveltaa sekä peruskokoonpanoihin että niihin, joita olisi jo ennakollisesti täydennetty lisäjäsenellä. Kokoonpanossa olisi kuitenkin aina oltava yksi lainoppinut jäsen.
55 b §. Asiantuntijajäsenen osallistuminen hallinto-oikeuden kokoonpanoon. Pykälässä
säädettäisiin niistä asioita, jotka ratkaistaan kahden lainoppineen jäsenen ja yhden asiantuntijajäsenen kokoonpanossa. Tästä säädetään nykyisin hallinto-oikeuslain 12 §:n 2
momentissa. Lisäksi hallinto-oikeuslain 7 §:ssä luetellaan ne asiaryhmät, joissa asiantuntijajäsen osallistuu asioiden käsittelyyn. Nämä hallinto-oikeuslain säännökset yhdistettäisiin yhdeksi pykäläksi, joka vastaisi sisällöltään voimassa olevaa sääntelyä.
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55 c §. Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa. Pykälässä säädettäisiin hallinto-oikeuden päätösvaltaisesta kokoonpanosta vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa, joiden käsittely on keskitetty Vaasan hallinto-oikeuteen. Säännös vastaisi voimassa olevaa hallinto-oikeuslain 12 §:n 2 momenttia. Peruskokoonpano näissä
asioissa on kaksi lainoppinutta tuomaria ja yksi luonnontieteen tai tekniikan alaan perehtynyt hallinto-oikeustuomari. Tästä säädettäisiin pykälän 1 momentissa.
Edellä kokoonpanon vahvistamista koskevassa pykälässä todetulla tavalla hallintooikeuden kolmijäsenisen kokoonpanon vahvistamisesta lisäjäsenellä vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa olisi säädettävä erikseen, koska lisäjäsen voi olla myös muu kuin
lainoppinut hallinto-oikeustuomari. Näin ollen pykälän 2 momenttiin otettaisiin voimassa olevan sisältöinen säännös, jonka mukaan hallinto-oikeus olisi päätösvaltainen myös
nelijäsenisenä, jolloin kokoonpanossa olisi oltava vähintään kaksi lainoppinutta jäsentä.
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin voimassa olevaa vastaava säännös asian ratkaisemisesta laajemmassa kuin neljän jäsenen kokoonpanossa. Tällöin kokoonpanossa on oltava
yhtä paljon luonnontieteen tai tekniikan alaan perehtyneitä jäseniä ja lainoppineita jäseniä.
Kokoonpanon puheenjohtaja määräytyisi 51 a §:ssä säädetyn perusteella.
55 d §. Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus kaksijäsenisenä. Pykälä vastaisi asiallisesti
voimassa olevaa hallinto-oikeuslain 12 a §:ää. Siihen tehtäisiin kuitenkin eräiden muiden lakien aiemmista muutoksista johtuvat tarkistukset. Väestötietolaki (507/1993) on
kumottu väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetulla lailla (661/2009). Vastaavasti elatustukilaki (580/2008) on korvannut elatustukilain (671/1998). Niin ikään passilaki (642/1986) on kumottu uudella samannimisellä
lailla (671/2006).
55 e §. Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä. Pykälä olisi asiallisesti voimassa olevaa hallinto-oikeuslain 12 b §:ää vastaava. Sen 2 ja 3 momentin järjestystä
kuitenkin muutettaisiin.
55 f §. Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus eräissä asioissa. Pykälä vastaisi sisällöltään
hallinto-oikeuslain 12 §:n 3 ja 4 momenttia. Se kirjoitettaisiin kuitenkin osittain luettelon muotoon.
55 g §. Hallinto-oikeuden täysistunto ja koko osaston istunto. Pykälän 1 momentissa
säädettäisiin mahdollisuudesta siirtää asia täysistunnon tai koko osaston istunnossa ratkaistavaksi. Asiallisesti säännös vastaisi voimassa olevaa hallinto-oikeuslain 16 §:ää.
Tuomioistuinlain 10 luvun 4 §:ssä säädetyllä tavalla myös hallinto-oikeuksissa olisi jatkossa jaostojen sijaan osastoja. Tästä syystä myös hallinto-oikeuden vahvennettua kokoonpanoa nimitettäisiin koko osaston istunnoksi.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin täysistunnon kokoonpanosta ja päätösvaltaisuudesta. Säännös vastaisi voimassa olevaa hallinto-oikeuslain 14 §:ää.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin koko osaston istunnon kokoonpanon määräytymisestä ja 4 momentissa sen päätösvaltaisuudesta. Säännös olisi voimassa olevaa hallintooikeuslain 15 §:ää vastaava.
55 h § Tuomarin toimivalta virkasuhteen päätyttyä. Pykälässä säädettäisiin muita tuomioistuimia vastaavasti tuomarin toimivallan säilymisestä. Sääntely vastaisi sitä, mitä
markkinaoikeudesta edellä on ehdotettu. Vakinainen tai määräaikainen tuomari voisi
siten virkasuhteensa päätyttyä edelleen osallistua asian käsittelyyn, jos hän on osallistunut asian käsittelyyn hallinto-oikeuden istunnossa tai asia on valmisteltu esiteltäväksi
ennen hänen virkasuhteensa päättymistä. Säännös koskisi myös asiantuntijajäsentä.

9 b luku.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus

55 i §. Korkeimman hallinto-oikeuden kokoonpano. Pykälän 1 momentti vastaisi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n 1 momenttia.
Korkeimman hallinto-oikeuden kokoonpanoa voitaisiin vahventaa samoin edellytyksin
kuin hallinto-oikeudessa (2 momentti). Myös sen päätösvaltaisuuden säilymisestä yhdelle jäsenelle tulleesta esteestä huolimatta olisi vastaavat säännökset kuin edellä on todettu hallinto-oikeudesta (3 momentti).
Käytännössä kokoonpanon vahvistaminen tarkoittaisi, että viisijäsenistä peruskokoonpanoa voitaisiin vahventaa yhdellä jäsenellä. Myös vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa,
joissa kokoonpanoon kuuluu viiden lainoppineen jäsenen lisäksi kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta, sekä patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta ja integroidun piirin piirimallia koskevissa asioissa, joissa kokoonpanoon kuuluu vastaavasti kaksi yli-insinöörineuvosta, kokoonpanoa voitaisiin vahventaa yhdellä lainoppineella jäsenellä.
Hallinto-oikeutta vastaavasti korkein hallinto-oikeus säilyttäisi päätösvaltaisuutensa, jos
yhdelle sen kokoonpanon jäsenistä tulisi este suullisen käsittelyn, istunnon tai katselmuksen aloittamisen jälkeen. Säännös koskisi kaikkia kokoonpanon jäseniä. Säännöstä
voitaisiin soveltaa, vaikka kokoonpanoa olisi jo ennakollisesti täydennetty lisäjäsenellä.
55 j §. Korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa. Säännös vastaisi korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun
lain 1 §:n 1 momenttia.
55 k §. Korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus patentti-, hyödyllisyysmalli- ja
piirimalliasioissa. Säännös vastaisi korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä
annetun lain 1 §:n 2 momenttia.
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55 l §. Korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus kolmijäsenisenä. Pykälän vastaisi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n 2 ja 3 momenttia.
55 m §. Korkeimman hallinto-oikeuden täysistunto ja koko jaoston istunto. Pykälässä
säädettäisiin lainkäyttöasian siirtämisestä täysituntoon tai koko jaoston istuntoon sekä
näiden kokoonpanojen jäsenistä ja päätösvaltaisuudesta. Pykälän 1 momentti vastaisi
voimassa olevaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 7 §:n 1 ja 2 momenttia.
Jaoston puheenjohtajan lisäksi myös presidentti voisi päättää asian siirtämisestä koko
jaoston istuntoon.
Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa olevaa 13 §:n 1 momenttia. Tämän lisäksi siihen
tehtäisiin nykyisin työjärjestyksen 3 §:n 2 momenttia vastaava säännös, jonka mukaan
asiantuntijajäsen osallistuu 55 i ja 55 j §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn myös
täysistunnossa.
Pykälän 3 momentti vastaisi voimassa olevaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun
lain 13 §:n 2 momenttia.
55 n §. Tuomarin toimivalta virkasuhteen päätyttyä. Pykälässä säädettäisiin edellä
55 h §:ää vastaavasti korkeimman hallinto-oikeuden tuomarin toimivallan jatkumisesta.

14 luku

Täydentävät säännökset

80 a §. Tietojen ja virka-avun antaminen. Hallintolainkäyttölain täydentäviin säännöksiin sijoitettaisiin hallinto-oikeuslain 21 §:ää vastaava säännös viranomaisten velvollisuudesta antaa tietoja ja virka-apua. Säännös ulotettaisiin koskemaan hallinto-oikeuden
lisäksi myös korkeinta hallinto-oikeutta.
80 b §. Kansliahenkilöstön toimivalta. Pykälä vastaisi asiallisesti oikeudenkäymiskaaren 2 lukuun lisättäväksi ehdotettua 11 a §:ää. Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksessä voitaisiin siten määrätä, että kansliahenkilöstöön kuuluva
voi antaa todistuksia sekä suorittaa tiedoksiantoja ja muita lainkäyttöasioiden valmisteluun, käsittelyyn ja täytäntöönpanoon liittyviä toimenpiteitä. Säännös korvaisi nykyisin
hallinto-oikeusasetuksen 12 §:ssä olevan säännöksen. Säännöstä sovellettaisiin myös
niissä erityistuomioistuimissa, joissa sovelletaan hallintolainkäyttölakia.

7.11

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

3 a §. Tässä esityksessä ehdotetaan, että virkamieslain 12 luvussa olevat tuomareita
koskevat erityissäännökset kumottaisiin ja siirrettäisiin tuomioistuinlakiin. Toimivallasta antaa tuomarille kirjallinen varoitus tai ero terveydentilan perusteella sekä pidättää
hänet virantoimituksesta säädettäisiin siten jatkossa tuomioistuinlaissa. Niin ikään tuomarin asemaa tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä koskeva erityssäännös sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin. Tuomioistuinlakiin otettaisiin myös virkamieslain 18 §:ää
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täydentävät säännökset tuomareiden ja esittelijöiden sivutoimista. Virkamieslain yleiset
säännökset sivutoimista, kirjallisesta varoituksesta sekä virantoimituksesta pidättämisen
edellytyksistä koskisivat edelleen myös tuomareita. Tuomareihin sovellettaisiin muutenkin virkamieslakia, jollei virkamieslaissa erikseen toisin säädetä.
Koska 12 luku ehdotetaan kumottavaksi, nykyisin 45 §:n tuomaria koskevat soveltamisalarajoitukset ehdotetaan sijoitettavaksi uuteen 3 a §:ään. Pykälä olisi nykyistä
45 §:ää vastaava. Koska tuomarin nimittämistä koskevat säännökset sijoitettaisiin tuomioistuinlakiin, pykälän 2 momentin viittaussäännöstä vastaavasti tarkistettaisiin.
4 §. Ehdotuksen mukaan tuomarin virat eivät enää olisi talousarviossa eriteltäviä virkoja. Tästä syystä pykälän 2 momentin luetteloa talousarviossa eriteltävistä viroista muutettaisiin siten, että tuomarin virat poistettaisiin luettelosta. Samalla luettelon numerointia korjattaisiin.
18 §. Tuomarin sivutoimi edellyttää aina lupaa. Ehdotuksen mukaan tuomareiden ja
esittelijöiden sivutoimia koskevat erityisäännökset sijoitettaisiin tuomioistuinlain
11 lukuun. Tämän vuoksi pykälästä poistettaisiin tuomareita ja esittelijöitä erityisesti
koskevat säännökset ja pykälän 1 momenttiin tulisi vain viittaus tuomioistuinlakiin.
Välimiesoikeuden asianosaisia koskevat tiedot ovat 18 §:n 5 momentin mukaan salassa
pidettäviä. Päällikkötuomarilla olisi jatkossakin oikeus saada nämäkin tiedot. Pykälän
5 momentin mukaan tiedot välimiesoikeuden asianosaisten avustajista olisivat kuitenkin
julkisia. Julkisuus koskisi kuitenkin vain asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan
saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Mikäli asianosaisen avustajana toimisi yrityksen oma
lakimies, tiedot eivät olisi julkisia, koska tällöin myös päämiehen tiedot tulisivat väistämättä julkisiksi. Säännös koskisi tuomareiden lisäksi muitakin välimiestehtäviä hoitavia virkamiehiä.
20 §. Pykälässä säädetään virkamiehen siirtämisestä määräajaksi toiseen virastoon.
Säännös koskee myös tuomaria. Siihen tehtäisiin sääntelyn rakenteen muuttumisesta
johtuva korjaus, jolla viittaus virkamieslain 12 lukuun muutettaisiin viittaukseksi tuomareista säätävään tuomioistuinlain 1 luvun 5 §:ään.

12 luku.

Tuomarit

45–48 §. Edellä 3 a §:n perusteluissa mainitulla tavalla 45 § siirrettäisiin lain alkuun uudeksi 3 a §:ksi ja muut tuomareita koskevat erityissäännökset (46–47 §) sijoitettaisiin
tuomioistuinlakiin (ks. 16 luku 4 § ja 17–19 luku). Näin ollen kaikki edellä mainitut
virkamieslain säännökset sekä 48 §:n rinnastussäännös tuomaria koskevien säännösten
soveltamisesta ylimpien tuomioistuinten esittelijöihin kumottaisiin.
53 a ja 54 a §. Kyseiset pykälät koskevat muutoksenhakua päätökseen, jolla tuomarille
on annettu kirjallinen varoitus tai jolla hänelle on annettu ero työkyvyn menettämisen
perusteella. Muutoksenhausta tulisi säännökset tuomioistuinlain 26 lukuun, joten puheena olevat pykälät kumottaisiin.
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57 §. Pykälään tulisi viittaussäännös, jonka mukaan muutoksenhausta tuomioistuimen
tekemään sivutointa koskevaan päätökseen säädettäisiin tuomioistuinlain 26 luvun
1 §:ssä. Pykälässä viitattaisiin siten suoraan tuomioistuinlain 26 luvun 1 §:ään, jossa
säädetään muutoksenhausta tuomarin tai esittelijän sivutoimilupaa koskevaan päätökseen.
65 §. Pykälässä säädetään, että virkamies katsotaan eronneeksi aikaisemmasta virasta
siitä ajankohdasta, jolloin hänet on nimitetty vakinaiseen valtion virkaan. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan virkamies katsottaisiin eronneeksi
valtion virasta myös silloin, kun hänet nimitetään päällikkötuomarin määräaikaiseen
virkaan tuomioistuinlain 13 luvun 2 §:n perusteella.

7.12

Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

1 §. Niistä käräjäoikeuksista, jotka käsittelevät sotilasoikeudenkäyntiasioita, säädetään
erikseen sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetussa
laissa. Siinä on vain lueteltu sotilasoikeudenkäyntilain mukaisissa asioissa toimivaltaiset
käräjäoikeudet. Kyseinen pykälä ehdotetaan siirrettäväksi sotilasoikeudenkäyntilain
1 §:n 2 momenttiin, jolloin edellä mainittu laki voitaisiin kumota. Säännöksen sisältö
säilyisi voimassa olevaa vastaavana.
3 §. Pykälän 1–4 momentti vastaisi pääosin voimassa olevaa sääntelyä. Pykälän
2 momenttiin lisättäisiin kuitenkin toinen virke, jonka mukaan sotilasjäsenet eivät osallistuisi jatkokäsittelylupa-asian ratkaisemiseen. Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti.
Siihen otettaisiin viittaussäännös oikeudenkäymiskaaren 3 lukuun, jossa säädetään tuomioistuimen päätösvaltaisuudesta eräissä tilanteissa. Luvussa on säännökset kokoonpanon vahvistamisesta lisäjäsenellä, päätösvaltaisuuden säilymisestä jäsenelle tulleesta
esteestä huolimatta sekä asioiden käsittelystä vahvennetussa kokoonpanossa tai täysistunnossa. Nämä säännökset koskisivat siis myös sotilasoikeudenkäyntiasioissa päätösvaltaista kokoonpanoa.
11 §. Pykälässä säädetään sotilasjäsenten määräämisestä. Pykälän 1–3 momentti vastaisi
voimassa olevaa lakia.
Pykälän 4 momenttiin otettaisiin muita tuomioistuinten asiantuntijajäseniä vastaava
säännös, jonka mukaan sotilasjäsenet nimitettäisiin enintään siihen saakka, kun he saavuttavat tuomarille säädetyn 68 vuoden eroamisiän.
12 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi viittaussäännös siihen, mitä tuomioistuinlain 19 luvussa säädetään asiantuntijajäsenistä. Sotilasjäsenestä olisi siten voimassa, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 1 §:ssä säädetään asiantuntijan asemasta, 2 §:ssä asiantuntijan oikeudesta pysyä tehtävässään, 17 §:ssä sidonnaisuuksien ilmoittamisesta,
18 §:ssä asiantuntijajäsenen asemasta tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä,
19 §:ssä kirjallisesta varoituksesta ja asiantuntijan tehtävästä pidättämisestä, 20 §:ssä
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asiantuntijajäsenen terveydentilan selvittämisestä ja työkyvyttömyyden perusteella annettavasta erosta ja 22 §:ssä asiantuntijajäsenen palkkiosta
Sotilasjäsenellä on siten tuomaria vastaava oikeus pysyä tehtävässään toimikautensa
aikana. Näin on siitä huolimatta, että sotilasjäsenen arvo, tehtävä tai sijoituspaikka toimikauden aikana muuttuu.
Lisäksi momentin säännös tuomarin vakuutuksen antamisesta korjattaisiin siten, että
siinä viitattaisiin tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ään.

7.13

Laki kielilain muuttamisesta

16 a §. Asian käsittelykieltä koskevat poikkeukset eräissä tapauksissa. Pykälässä tarkoitettu kieliosasto voidaan perustaa käräjäoikeuteen ilman sitä koskevaa erityissäännöstä.
Tämän vuoksi pykälä, jossa viitataan käräjäoikeuslain kieliosastoa koskeviin säännöksiin, voidaan tarpeettomana kumota.
26 §. Valtion viranomaisten työkieli. Pykälästä poistettaisiin tarpeettomana käräjäoikeuden kieliosaston työkieltä koskeva viittaussäännös käräjäoikeuslakiin. Mikäli käräjäoikeudessa toimisi sanotunlainen osasto, se voisi käyttää työkielenään myös virka-alueen
väestön vähemmistön kieltä puheena olevan pykälän 1 momentin perusteella.

7.14

Laki kiinteistönmuodostamislain 243 §:n
muuttamisesta

243 §. Pykälässä säädetään maaoikeuden päätösvaltaisesta kokoonpanosta. Sen mukaan
maaoikeus on päätösvaltainen kokoonpanossa, jossa puheenjohtajana on lainoppinut
jäsen, maaoikeusinsinööri sekä kaksi lautamiestä. Kokoonpanoa voidaan täydentää toisella lainoppineella jäsenellä, mikä vastaa edellä oikeudenkäymiskaaren 3 luvun
1 §:ään ehdotettua säännöstä. Maaoikeuden kokoonpanoa voidaan kuitenkin vahvistaa
myös maaoikeusinsinöörillä, mutta ei sen sijaan lautamiehellä, kuten käräjäoikeuden
lautamieskokoonpanoa rikosasiassa. Tämä säännös säilytettäisiin kiinteistönmuodostamislaissa. Kokoonpanon vahvistamisen perusteisiin lisättäisiin kuitenkin asian laatu,
mikä vastaisi oikeudenkäymiskaareen ehdotettua sääntelyä.
Voimassa olevan 1 momentin toisen virkkeen mukaan maaoikeus on päätösvaltainen,
vaikka toiselle lautamiehelle olisi tullut este pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen. Perusteltua olisi, että maaoikeus säilyttäisi päätösvaltaisuutensa myös silloin, kun yhdelle
lainoppineelle jäsenelle taikka yhdelle maaoikeusinsinöörille on tullut este. Pykälän
1 momenttiin ehdotetaan siten otettavaksi oikeudenkäymiskaareen 3 luvun 2 §:ään ehdotettua vastaava säännös. Maaoikeus ratkaisee asioita pääkäsittelyssä monijäsenisessä
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kokoonpanossa tai kirjallisessa menettelyssä yhden lainoppineen tuomarin toimesta.
Maaoikeus voi myös toimittaa katselmuksen.
Tästä syystä pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että maaoikeus säilyttäisi
päätösvaltaisuutensa, vaikka monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä yhdelle olisi tullut
este pääkäsittelyn tai katselmuksen aloittamisen jälkeen. Kokoonpanossa olisi kuitenkin
aina oltava yksi lainoppinut jäsen. Käräjäoikeus olisi myös päätösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään yksi.

7.15

Lakiehdotukset 15–48

Muihin tämän esityksen liitteenä oleviin muutoslakeihin (lakiehdotukset 14–47) ehdotetaan tehtäväksi tuomareita ja tuomioistuimia koskevan lainsäädännön rakenteellisista
muutoksista johtuvat tarpeelliset viittaussäännösten korjaukset. Muutokset ovat puhtaasti teknisiä.
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8

Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkoitus on, että tuomioistuimia ja tuomareita koskevasta asetuksentasoisesta sääntelystä pääosin luovuttaisiin. Tarkemmat määräykset tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä annettaisiin tuomioistuinten työjärjestyksissä, jotka tuomioistuimet itse vahvistavat. Työjärjestyksen olisi lisäksi oltava julkinen ja sen tulisi olla jokaisen saatavilla.
Niin ikään tarkemmat määräykset tuomarinvalintalautakunnasta ja tuomarinkoulutuslautakunnasta annettaisiin työjärjestyksissä. Niitä koskeva laintasoinen sääntely sijoitettaisiin tuomioistuinlain 22 ja 23 lukuihin.
Asetuksenantovaltuuksia ei siten pääsääntöisesti enää säilytettäisi.
Alueellisten tuomioistuinten tuomiopiireistä säädettäisiin kuitenkin edelleen asetuksella.
Samoin käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista säädettäisiin jatkossakin oikeusministeriön asetuksella. Näin ollen kumottavien lakien nojalla annetut,
tuomioistuinlain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksissä (27 luku 2 §) tarkemmin luetellut
valtioneuvoston asetukset alueellisten tuomioistuinten tuomiopiireistä sekä oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista ehdotetaan jätettäväksi voimaan. Tuomioistuinlakiin otettaisiin voimassa olevaa vastaavat asetuksenantovaltuudet (ks. 2 luku 3 ja 4 §, 3 luku 6 § ja 5 luku 4 §).
Kokonaan uusi valtioneuvoston asetus olisi perusteltua antaa maaoikeusinsinöörien yhteistoiminta-alueista. Sitä koskeva asetuksenantovaltuus sijoitettaisiin tuomioistuinlain
3 luvun 6 §:n 2 momenttiin. Kielituomareiden virkojen laajentumisen seurauksena nykyisin nimittämisasetuksen 2 a §:ssä oleva säännös tällaisten käräjätuomarin virkojen
sijoittamisesta olisi perusteltua sijoittaa uuteen asetukseen, jossa voitaisiin säätää myös
muiden kaksikielisten tuomioistuinten vastaavista viroista. Näitä koskevat asetuksenantovaltuuksista on säädetty tuomioistuinlain 12 luvun 10 2 momentissa ja 11 §:n
2 momentissa.
Lisäksi olisi perusteltua, että tuomarinvakuutusta koskevan lainsäädännön muuttumisen
vuoksi virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annettua asetusta tarkistettaisiin (2 a §, 6 §, 6a §, 9 a § ja 13 §). Myös valtion virkamiesasetusta olisi tarkoituksenmukaista tarkistaa joiltakin osin (7 a §, 18 § ja 40 §).
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9

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Lakiehdotukset esitetään tulemaan voimaan samanaikaisesti aikaisintaan noin kuuden
kuukauden kuluttua siitä, kun eduskunta on ne hyväksynyt. Lain täytäntöönpanon valmisteluun on ryhdyttävä jo ennen lain voimaantuloa. On resurssisyistä tärkeää, että erityisesti vakuutusoikeudessa olisi avustavia tuomareita jo heti lain voimaantultua. Koulutuksen suunnittelu, tuomarikokeiden järjestäminen sekä nimitysmenettely vaativat
kuitenkin useiden kuukausien valmistelun. Samoin sidonnais- ja sivutoimirekisterin
suunnittelu ja toimeenpano vaatii useiden kuukausien valmistelutoimet.
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10

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Esityksen yhtenä tarkoituksena ottaa lakiin perustuslakia täydentäviä säännöksiä tuomioistuimista ja tuomareista. Samalla on pyritty korostamaan tuomioistuinten ja tuomioistuin riippumattomuutta. Olennaista on myös, että tuomioistuimia ja tuomareita
koskeva sääntely tulisi kokonaisuudessaan laintasoiseksi. Asetuksella sääntelystä luovuttaisiin, lähinnä alueellisten tuomioistuinten tuomiopiirien vahvistamista koskevin
poikkeuksin. Tältäkin osin laissa säädettäisiin tuomiopiirien määräytymisperusteista.
Asioiden jakamisesta tuomareille ja niiden poisottamisesta ja siirtämisestä muille tuomareille ei ole ollut aikaisemmin lainkaan lain tasoisia säännöksiä, mihin on puututtu
eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä (Dnro 854/4/06/).
Tuomioistuinlain tuomioistuimia koskevat säännökset ovat luonteeltaan perustuslain
tuomioistuimia koskevia säännöksiä (3 §, 98–101 §) täydentäviä eivätkä ne ole ristiriidassa perustuslain sääntelyn kanssa. Ehdotettavat säännökset myös hyvin pitkälti vastaavat voimassa olevaa perustuslakia alemman asteista sääntelyä. Tavallisen lain säätämisjärjestys on siten tältä osin riittävä.
Perustuslaissa on niin ikään säännöksiä tuomareiden nimittämisestä sekä heidän riippumattomuuttaan turvaavasta virassapysymisoikeudesta. Peruslain 102 §:n mukaan vakinaiset tuomarit nimittää Tasavallan Presidentti laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.
Muiden tuomareiden nimittämisestä säädetään lailla. Nykyisin perustuslakia täydentävät
tuomareiden nimittämistä koskeva sääntely sisältyy tuomareiden nimittämisestä annettuun lakiin, jonka säätämisen taustalla on nimenomaisesti vuonna 2000 voimaan tullut
perustuslaki. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain säännökset on tarkoitus siirtää
tuomioistuinlakiin lähes sellaisenaan, mikä ei edellytä perustuslain säätämisjärjestystä.
Ehdotuksen mukaan päällikkötuomarin tehtävät muuttuisivat määräaikaisiksi. Tämän
esityksen taustalla ovat samat syyt kuin yleensäkin muutettaessa valtionhallinnon johtamistehtäviä määräaikaisiksi. Tuomarin riippumattomuuden vahva tae on se, että tuomarin virka on vakinainen ja lisäksi, että tuomarilla on vahva virassapysymisoikeus.
Tuomarin asemalta edellytettävä pysyvyys ei kuitenkaan samalla tavoin tuomioistuimen
johtamistehtäviä. Useassa Euroopankin valtiossa on voimassa järjestelmä, jossa päällikkötuomarinkin virkaan nimitetään vain laissa säädetyn toimikauden ajaksi. Päällikkötuomarin riippumattomuus turvataan siten, että hänellä on oikeus palata tuomarin virkaan päällikkötuomarin toimikauden päätyttyä. Samoin esityksessä ehdotetun lain mukaan määräajaksi nimitetyllä päällikkötuomarilla olisi aina toimikauden päätyttyä oikeus tulla nimitetyksi tuomarin virkaan, ensisijaisesti samassa tuomioistuimessa. Tähän
nähden perustuslaista johtuvat vaatimukset tuomarin riippumattomuudelle eivät aiheuta
estettä säätää päällikkötuomarin tehtävää määräaikaiseksi. Ehdotuksella ei ole taannehtivaa vaikutusta. Se ei koskisi tietenkään niitä päällikkötuomareita, jotka on nimitetty
ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa.
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Tuomarin riippumattomuuden kannalta ongelmallisia voivat olla lyhytaikaiset tuomarin
nimitykset sekä esittelijöiden käyttö tuomarina sitä koskevien hovioikeuslain säännösten perusteella. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä yleensä edellytetään, että määräaikaiseksi tuomariksi nimitetään niin pitkäksi aikaa, että epäilyä
tuomarin riippumattomuudesta ei voi syntyä. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan
(PeVL 2/2006 vp) hallinto-oikeuslain muuttamista koskevasta ehdotuksesta (HE
85/2005) lausunut, että ”Tuomioistuimen virkamiehen asema tuomarina ei ole tuomarin
riippumattomuuden kannalta esimerkiksi virkamiehen urasuunnitelmiin tuomioistuinlaitoksessa liittyvien tekijöiden vuoksi täysin rinnastettavissa vakinaisen tai edes määräajaksi nimitetyn tuomarin asemaan. Tällaiset seikat saattavat joissakin tapauksissa vaikuttaa arviointiin siitä, näyttääkö tuomioistuin riippumattomalta.”
Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi hovioikeuslain mukaisesta järjestelmästä, jossa
hovioikeuden esittelijä voi tietyin edellytyksin toimia kokoonpanossa jäsenenä. Sama
koskee vakuutusoikeuden esittelijän toimimista ratkaisukokoonpanon jäsenenä. Sen sijaan ehdotetaan järjestelmää, jossa monijäsenisiin tuomioistuimiin korkeimpia oikeuksia lukuun ottamatta voitaisiin nimittää koulutustarkoituksessa kolmen vuoden toimikaudeksi avustavia tuomareita. Avustavien tuomareiden asema olisi riippumattomuuden
kannalta paljon vahvempi kuin esittelijöiden. Esityksessä ehdotetaan myös, että määräaikaiseksi tuomariksi voitaisiin vain poikkeustapauksessa nimittää ennalta tiedettyä asiaa varten.
Tuomarin virantoimituksesta pidättämistä koskevaa sääntelyä tarkistettaisiin nykyisestä
sekä ensi asteen päätöksenteon että muutoksenhaun osalta. Muutoksen tarkoituksena on
yhtäältä turvata asianosaisten oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja toisaalta
varmistaa tuomarin virassapysymisoikeuden toteutuminen. Oikeusturvan toteutuminen
edellyttää, että tuomarin virantoimituksesta pidättämisestä voidaan tarvittaessa päättää
nopeasti, erityisesti kun tuomarin epäillään menettäneen työkykynsä. Tätä turvaisi se,
että ensi asteen päätöksenteko tehtäisiin hallinnollisessa järjestyksessä työnantajatuomioistuimessa. Ensiasteen päätöksestä voitaisiin hakea muutosta tuomarin virassapysymisoikeuden turvaamisen edellyttämällä tavalla ylemmältä tuomioistuimelta ja
ylimpien oikeuksien päätökseen täysistunnolta. Muutoksenhakutuomioistuimessa asia
olisi käsiteltävä lainkäyttöasiana.
Valitut sääntelyratkaisut vastaavat voimassa olevaa tuomarille annettavaa kirjallista varoitusta sekä työkyvyttömyyden perusteella annettavaa eroa koskevaa lainsäädäntöä sekä sen säätämisen yhteydessä perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 36/2008
vp) esittämää kantaa. Perustuslaissa tuomarilta edellytettävä riippumattomuus ja sitä
turvaava virassapysymisoikeus edellyttävät, että niihin puuttuva päätös tulee ainakin
kertaalleen saattaa tuomioistuimessa lainkäyttöasian käsittelyjärjestyksessä ratkaistavaksi.
Perustuslain 103 § sallii tuomarin siirtämisen toiseen virkaan, kun kysymys on tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelystä. Tuomioistuinlain tuomareiden asemaa tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä koskeva säännös vastaa pitkälti sisällöllisesti voimassa olevaa virkamieslain 47 §:ää sekä siirroissa käytännössä noudatettua menettelyä.
Sitä tarkistettaisiin kuitenkin siten, että tuomareiden asema olisi nykyistä selkeämmin
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laintasoisesti säännelty. Tämän lisäksi säännöksellä vahvistettaisiin tuomarin virassapysymisoikeutta nykyisestään.
Perustuslain esitöiden (HE 1/1998 vp) mukaan 103 §:n säännöksen tarkoituksena on
nimenomaisesti turvata tuomarin virassapysymisoikeutta. Siitä ei kuitenkaan seuraa,
että tuomari voitaisiin siirtää vain toiseen tuomarin virkaan tai virkaan, johon liittyy
tuomarin virkaan ominainen virassapysymisoikeus. Esitöissä on nimenomaisesti viitattu
liikevaihtovero-oikeuden lakkauttamista koskevaan perustuslakivaliokunnan lausuntoon
(PeVL 3/1994), jossa tämä kanta on esitetty. Perustuslain säännöksestä, sen esitöistä tai
perustuslakivaliokunnan kannanotosta ei kuitenkaan seuraa, ettei tuomarin virassapysymisoikeusturvaa voitaisi tavallisella lailla laajentaa. Näin ollen tuomioistuinlakiin
ehdotettava säännös, jonka mukaan tuomarilla olisi uudelleenjärjestelyssä aina oikeus
tulla nimitetyksi tuomarin virkaan, antaisi tuomarille perustuslaissa säädettyä laajemman virassapysymisoikeuden. Käytännössä tämä tuomarin erottamattomuutta turvaava
säännös voisi tulla sovellettavaksi vain sellaisissa uudelleenjärjestelytilanteissa, joissa
tuomioistuinlaitoksen tehtäviä siirrettäisiin kokonaan sen ulkopuolelle.
Nykyinen säännös, jonka mukaan tuomarille uudelleenjärjestelyssä annettavasta erosta
päättää nimittävä viranomainen eli tasavallan presidentti, kun kysymys on vakinaisesta
tuomarista, on ristiriidassa perustuslain 103 §:n kanssa. Tämä ristiriita poistuu, kun ehdotuksen mukaan eron antamisesta päättää korkein hallinto-oikeus, joka käsittelisi asian
lainkäyttöasiana.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöiden virassapysymisoikeudesta säädetään nykyisin tavallisella lailla (laki korkeimmasta oikeudesta
14 § ja laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta 15 §). Sen poistaminen ei siten ole perustuslain kannalta ongelmallinen. Ennen lain voimaantuloa nimitettyihin esittelijöihin sovelletaan vanhan lain säännöksiä.
Edellä todetulla perusteilla esitys voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
Ottaen huomioon, että ehdotus koskee monelta osin tuomioistuimeen ja tuomarin asemaa koskevia perustuslaillisia kysymyksiä, esityksestä olisi syytä pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:
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LAKIEHDOTUKSET
1.

Tuomioistuinlaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
I OSA
YLEISET SÄÄNNÖKSET
1 luku
Yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista
1§
Lain soveltamisala
Tässä laissa säädetään tuomioistuimista sekä tuomareista ja muista tuomioistuinten jäsenistä.
Tämän lain lisäksi tuomioistuimista ja tuomareista on voimassa, mitä niistä säädetään perustuslaissa tai muussa laissa.
Oikeudenkäynnistä tuomioistuimissa säädetään erikseen.
2§
Tuomioistuimet
Yleisiä tuomioistuimia ovat alioikeuksina käräjäoikeudet, ylioikeuksina hovioikeudet ja
ylimpänä oikeusasteena korkein oikeus.
Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat alueelliset hallinto-oikeudet ja ylimpänä oikeusasteena
korkein hallinto-oikeus.
Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus.
Valtakunnanoikeudesta säädetään erikseen.
3§
Tuomiovallan käyttö ja tuomioistuinten riippumattomuus
Tuomioistuimet käyttävät niille perustuslain mukaan kuuluvaa tuomiovaltaa.
Tuomioistuimet ovat tuomiovaltaa käyttäessään riippumattomia.

201

4§
Tuomioistuimen toiminnan järjestäminen
Tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä noudattaen, mitä tässä tai muussa
laissa säädetään.
Tarkemmat määräykset tuomioistuimen toiminnasta annetaan työjärjestyksessä, jonka tuomioistuin vahvistaa.
5§
Tuomarit
Tuomareita ovat:
1) korkeimmassa oikeudessa päällikkötuomarina presidentti ja muina tuomareina oikeusneuvokset;
2) korkeimmassa hallinto-oikeudessa päällikkötuomarina presidentti ja muina tuomareina
oikeusneuvokset;
3) hovioikeudessa päällikkötuomarina presidentti ja muina tuomareina hovioikeudenneuvokset;
4) käräjäoikeudessa päällikkötuomarina laamanni ja muina tuomareina käräjätuomarit sekä
maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa lisäksi maaoikeusinsinöörit;
5) hallinto-oikeudessa päällikkötuomarina ylituomari ja muina tuomareina hallintooikeustuomarit;
6) markkinaoikeudessa päällikkötuomarina ylituomari ja muina tuomareina markkinaoikeustuomarit ja markkinaoikeusinsinöörit;
7) työtuomioistuimessa päällikkötuomarina presidentti ja muuna tuomarina työtuomioistuinneuvos sekä
8) vakuutusoikeudessa päällikkötuomarina ylituomari ja muina tuomareina vakuutusoikeustuomarit.
Tuomioistuimessa voi tuomareiden lisäksi olla muita jäseniä siten kuin tässä tai muussa laissa säädetään.
6§
Tuomarin asema ja riippumattomuus
Tuomari on tuomiovaltaa käyttäessään riippumaton.
Riippumattomuuden turvaamiseksi tuomarilla on perustuslain 103 §:ssä sekä tässä ja muussa
laissa säädetty virassapysymisoikeus.
7§
Tuomarinvakuutus
Tuomarin ja tuomioistuimen muun jäsenen on ennen tehtäväänsä ryhtymistä annettava seuraava tuomarinvakuutus: Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että
minä toimin virassani perustuslakia ja lakia noudattaen, tuomitsen oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti parhaan ymmärrykseni mukaan sekä kunnioitan ihmisten yhdenvertaisuutta lain
edessä.
Vakuutus annetaan asianomaisessa tuomioistuimessa. Sen voi antaa myös käräjäoikeudessa.
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II OSA
TUOMIOISTUIMET
2 luku
Käräjäoikeudet
1§
Käräjäoikeuden tehtävät
Käräjäoikeus käsittelee riita-, rikos- ja hakemusasiat ensimmäisenä oikeusasteena, jollei toisin säädetä.
Käräjäoikeus käsittelee myös muut sille laissa säädetyt asiat.
2§
Käräjäoikeudet
Käräjäoikeuksia ovat Ahvenanmaan, Espoon, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, EteläSavon, Helsingin, Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kemi-Tornion, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Tuusulan,
Vantaan, Varsinais-Suomen ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet.
Käräjäoikeuksista maaoikeuksina, merioikeuksina ja sotaoikeuksina säädetään erikseen.
3§
Käräjäoikeuksien toimipaikat
Käräjäoikeudessa on kanslia. Käräjäoikeudella voi tarvittaessa olla useampia kanslioita ja istuntopaikkoja.
Käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista säädetään oikeusministeriön
asetuksella.
4§
Käräjäoikeuksien tuomiopiirit
Käräjäoikeuden tuomiopiirinä on yksi tai useampi kunta sen mukaan kuin valtioneuvoston
asetuksella säädetään, jollei käräjäoikeuksien toimivallasta erikseen toisin säädetä.
5§
Käräjäoikeuden jäsenet
Käräjäoikeuden jäseniä ovat laamanni ja käräjätuomarit. Käräjäoikeudessa on lisäksi muina
jäseninä lautamiehiä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin
oikeudenkäymiskaaressa ja muussa laissa säädetään. Lautamiehistä on lisäksi voimassa, mitä
käräjäoikeuden lautamiehistä annetussa laissa ( / ) säädetään.
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Käräjäoikeudessa voi lisäksi olla sotilasjäseniä, jotka osallistuvat sotilasoikeudenkäyntiasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin sotilasoikeudenkäyntilaissa (326/1983)
säädetään.
Käräjäoikeuksien tuomiopiirejä yhdistämällä perustetussa käräjäoikeudessa voi yhdistämisen niin edellyttäessä tilapäisesti olla useampi kuin yksi laamannin virka. Laamanneista yksi
nimitetään päällikkötuomariksi noudattaen, mitä 13 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetään. Mitä
laamannista säädetään, koskee päällikkötuomarina toimivaa laamannia.
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen hallintotuomari toimii myös Ahvenanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarina.
6§
Maaoikeuden jäsenet
Maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa on jäseninä maaoikeusasioita käsittelevä käräjätuomari (maaoikeusasioiden vastuutuomari) sekä maaoikeusinsinööri. Maaoikeusasioiden
vastuutuomari osallistuu myös käräjäoikeuden muiden asioiden käsittelyyn.
Maaoikeusinsinööri on toimivaltainen käsittelemään maaoikeusasioita myös muissa maaoikeusasioita käsittelevissä käräjäoikeuksissa. Maaoikeusinsinöörien yhteistoiminta-alueista
määrätään oikeusministeriön asetuksella.
Käräjäoikeuden laamanni määrää lisäksi vähintään yhden käräjäoikeuden tuomareista käsittelemään maaoikeusasioita viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.
3 luku
Hovioikeudet
1§
Hovioikeuden lainkäyttötehtävät
Hovioikeus käsittelee käräjäoikeuden ratkaisuista tehdyt valitukset ja kantelut sekä hovioikeuden ratkaistavaksi säädetyt ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat.
Hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena, sen mukaan kuin siitä lailla säädetään,
tuomareita, eräitä muita tuomioistuinten virkamiehiä sekä syyttäjiä koskevat virkarikosasiat.
Hovioikeus käsittelee myös eräiden rekisteriviranomaisten ratkaisuista kiinnitysasioissa tehdyt valitukset siten kuin siitä erikseen säädetään.
2§
Hovioikeuden valvontatehtävät
Hovioikeus valvoo tuomiopiirinsä käräjäoikeuksien toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Hovioikeudella on tämän tehtävän toteuttamiseksi oikeus saada tarvitsemansa tiedot asianomaisilta viranomaisilta.
Hovioikeuden on laadittava käräjäoikeuden valvonnan yhteydessä havaitsemistaan asioista
kertomus, joka on toimitettava tiedoksi valtioneuvoston oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Lisäksi hovioikeuden on ilmoitettava valtioneuvoston oikeuskanslerille tietoonsa tulleista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa.
Valvonnasta määrätään hovioikeuden työjärjestyksessä.
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3§
Hovioikeuden muut tehtävät
Hovioikeus käsittelee oikeushallintoasiat ja muut lailla sen ratkaistavaksi säädetyt asiat.
4§
Hovioikeudet
Hovioikeuksia ovat Helsingin, Itä-Suomen, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hovioikeudet.
5§
Hovioikeuksien sijaintipaikat
Itä-Suomen hovioikeus sijaitsee Kuopiossa ja muut hovioikeudet nimensä mukaisilla paikkakunnilla.
6§
Hovioikeuksien tuomiopiirit
Hovioikeuden tuomiopiirinä on yhden tai useamman käräjäoikeuden tuomiopiiri sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, jollei hovioikeuksien toimivallasta erikseen
toisin säädetä.
7§
Hovioikeuden jäsenet
Hovioikeuden jäseniä ovat presidentti ja hovioikeudenneuvokset. Hovioikeudessa voi lisäksi
olla avustavia tuomareita.
Helsingin hovioikeudessa on lisäksi sotilasjäseniä, jotka osallistuvat sotilasoikeudenkäyntiasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin sotilasoikeudenkäyntilaissa säädetään.
4 luku
Korkein oikeus
1§
Korkeimman oikeuden tehtävät
Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa. Riita-asioilla tarkoitetaan
myös hakemusasioita.
Korkein oikeus valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan.
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2§
Korkeimman oikeuden lainkäyttötehtävät
Lainkäyttöasioina korkein oikeus käsittelee:
1) asiat, joissa valitetaan hovioikeuden ratkaisusta;
2) asiat, joissa sen mukaan kuin erikseen säädetään, valitetaan muun tuomioistuimen tai
lainkäyttöelimen ratkaisusta;
3) asiat, jotka koskevat ylimääräistä muutoksenhakua, sen mukaan kuin erikseen säädetään;
4) syyteasiat, jotka koskevat hovioikeuden presidentin tai muun jäsenen taikka valtakunnansyyttäjän tai apulaisvaltakunnansyyttäjän virkarikoksia;
5) kysymykset siitä, kuuluuko asia yleisen tuomioistuimen vai erityistuomioistuimen tai hallintoviranomaisen toimivaltaan;
6) muut lain mukaan lainkäyttöasioina käsiteltävät asiat.
3§
Korkeimman oikeuden muut tehtävät
Muina asioina korkein oikeus:
1) antaa tasavallan presidentin vahvistettavaksi toimitetusta laista perustuslain 77 §:ssä tarkoitetun lausunnon;
2) antaa armahdusasiassa perustuslain 105 §:ssä tarkoitetun lausunnon;
3) käsittelee sille Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan kuuluvat asiat;
4) käsittelee, sen mukaan kuin erikseen säädetään, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevia asioita;
5) käsittelee muut sen tehtäviksi erikseen säädetyt oikeudenhoitoa koskevat asiat;
6) käsittelee oikeushallintoasioita sen mukaan kuin erikseen säädetään.
4§
Lausunnot ja aloitteet lainsäädäntöasioissa
Korkein oikeus antaa pyynnöstä valtioneuvostolle lausuntoja lainsäädäntökysymyksistä.
Korkein oikeus voi tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä.
5§
Asioiden ratkaiseminen
Korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään ja ratkaistaan jaostoissa tai täysistunnossa, jollei
asia kuulu presidentin tai muun virkamiehen ratkaistavaksi.
Päätösvaltaisesta kokoonpanosta lainkäyttöasioissa säädetään oikeudenkäymiskaaressa.
Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut lainsäädäntöaloitteet käsitellään täysistunnossa. Myös
3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetut oikeushallintoasiat käsitellään täysistunnossa, jollei
työjärjestyksessä määrätä, että asia käsitellään kansliaistunnossa, tai jollei asia lain mukaan
kuulu presidentin ratkaistavaksi. Niissä 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, joita ei käsitellä
täysistunnossa, korkein oikeus on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Korkein oikeus voi kuitenkin päättää, että asia tai osa käsitellään täysistunnossa tai oikeudenkäymiskaaren 3 luvun 4
§:ssä säädetyssä vahvennetussa jaostossa.
Presidentti ratkaisee korkeimman oikeuden hallinto- ja talousasiat, jollei hän siirrä niitä
muun virkamiehen ratkaistavaksi.
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6§
Korkeimman oikeuden sijaintipaikka
Korkein oikeus sijaitsee Helsingissä.
7§
Korkeimman oikeuden jäsenet
Korkeimmassa oikeudessa on presidentin lisäksi vähintään 15 oikeusneuvosta. Tämän lisäksi korkeimmassa oikeudessa voi olla määräaikaisia jäseniä.
Korkeimmassa oikeudessa on lisäksi sotilasjäseniä, jotka osallistuvat sotilasoikeudenkäyntiasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin sotilasoikeudenkäyntilaissa säädetään.
5 luku
Hallinto-oikeudet
1§
Hallinto-oikeuden lainkäyttötehtävät
Hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat
ja muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
tai muussa laissa.
2§
Hallinto-oikeudet
Hallinto-oikeuksia ovat Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja
Vaasan hallinto-oikeudet.
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta säädetään erikseen.
3§
Hallinto-oikeuksien sijaintipaikat
Itä-Suomen hallinto-oikeus sijaitsee Kuopiossa ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Oulussa.
Muut hallinto-oikeudet sijaitsevat nimensä mukaisilla paikkakunnilla.
4§
Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit
Hallinto-oikeuden tuomiopiirinä on yksi tai useampi maakunta sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, jollei hallinto-oikeuksien toimivallasta erikseen toisin säädetä.
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5§
Hallinto-oikeuden jäsenet
Hallinto-oikeuden jäseniä ovat ylituomari ja hallinto-oikeustuomarit. Hallinto-oikeudessa
voi lisäksi olla avustavia tuomareita.
Hallinto-oikeudessa on lastensuojelua, adoptiota, mielenterveysasioita, päihdehuoltoa, tartuntatauteja sekä kehitysvammaisten erityishuoltoa tuntevia asiantuntijajäseniä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
6 luku
Korkein hallinto-oikeus
1§
Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät
Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.
Korkein hallinto-oikeus valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan.
2§
Korkeimman hallinto-oikeuden lainkäyttötehtävät
Lainkäyttöasioina korkein hallinto-oikeus käsittelee ne muutoksenhakua ja ylimääräistä
muutoksenhakua sekä muut hallintolainkäyttöä koskevat asiat, jotka sen mukaan kuin siitä
muualla laissa säädetään kuuluvat korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan.
Jos korkein hallinto-oikeus katsoo valituksen koskevan kysymystä, jonka ratkaiseminen
pääasiassa riippuu päätöksen tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, asia on
tältä osin siirrettävä valtioneuvoston ratkaistavaksi.
3§
Korkeimman hallinto-oikeuden muut tehtävät
Muina asioina korkein hallinto-oikeus:
1) antaa tasavallan presidentille vahvistettavaksi toimitetusta laista perustuslain 77 §:ssä tarkoitetun lausunnon;
2) käsittelee muut sen tehtäviksi erikseen säädetyt oikeudenhoitoa koskevat asiat;
3) käsittelee oikeushallintoasioita sen mukaan kuin erikseen säädetään.
4§
Lausunnot ja aloitteet lainsäädäntöasioissa
Korkein hallinto-oikeus antaa pyynnöstä valtioneuvostolle lausuntoja lainsäädäntökysymyksistä.
Korkein hallinto-oikeus voi tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä.
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5§
Asioiden ratkaiseminen
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat käsitellään ja ratkaistaan täysistunnossa tai muun
ratkaisukokoonpanon istunnossa, jollei asia kuulu presidentin tai muun virkamiehen ratkaistavaksi. Lainkäyttöasioita käsitellessään korkein hallinto-oikeus voi toimia jakaantuneena jaostoihin.
Päätösvaltaisesta kokoonpanosta lainkäyttöasioissa säädetään hallintolainkäyttölaissa.
Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut lainsäädäntöaloitteet käsitellään täysistunnossa. Myös
3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut oikeushallintoasiat käsitellään täysistunnossa, jollei
työjärjestyksessä määrätä, että asia käsitellään kansliaistunnossa, tai jollei asia lain mukaan
kuulu presidentin ratkaistavaksi. Niissä 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, joita ei käsitellä
täysistunnossa, korkein hallinto-oikeus on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Korkein hallintooikeus voi kuitenkin päättää, että asia tai osa käsitellään täysistunnossa.
Presidentti ratkaisee korkeimman hallinto-oikeuden hallinto- ja talousasiat, jollei hän siirrä
niitä muun virkamiehen ratkaistavaksi.
6§
Korkeimman hallinto-oikeuden sijaintipaikka
Korkein hallinto-oikeus sijaitsee Helsingissä.
7§
Korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on presidentin lisäksi vähintään 15 oikeusneuvosta. Tämän lisäksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa voi olla määräaikaisia jäseniä.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on asiantuntijajäseninä ympäristöasiantuntijaneuvoksia
ja yli-insinöörineuvoksia, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
7 luku
Markkinaoikeus
1§
Markkinaoikeuden tehtävät
Markkinaoikeus toimii kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden, teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä markkinaoikeudellisten asioiden erityistuomioistuimena.
Markkinaoikeuden päätösvaltaisuudesta, sen toimivaltaan lailla kuuluviksi säädettyjen asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa sekä muutoksenhausta markkinaoikeuden ratkaisuun
säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa (100/2013).
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2§
Markkinaoikeuden sijaintipaikka
Markkinaoikeus sijaitsee Helsingissä.
3§
Markkinaoikeuden jäsenet
Markkinaoikeuden jäseniä ovat ylituomari, markkinaoikeustuomarit ja markkinaoikeusinsinöörit. Markkinaoikeudessa voi lisäksi olla avustavia tuomareita.
Markkinaoikeudessa on kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita tuntevia asiantuntijajäseniä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa säädetään.
8 luku
Työtuomioistuin
1§
Työtuomioistuimen tehtävät
Työtuomioistuin toimii erityistuomioistuimena työ- ja virkaehtosopimuksia koskevissa riitaasioissa sekä käsittelee eräitä valitusasioita sen mukaan kuin erikseen säädetään.
Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvista asioista, työtuomioistuimen päätösvaltaisuudesta niissä sekä niiden käsittelystä työtuomioistuimessa säädetään työtuomioistuimesta annetussa laissa (646/1974).
2§
Työtuomioistuimen sijaintipaikka
Työtuomioistuin sijaitsee Helsingissä.
3§
Työtuomioistuimen jäsenet
Työtuomioistuimen jäseniä ovat presidentti ja työtuomioistuinneuvos. Työtuomioistuimessa
voi lisäksi olla avustava tuomari.
Työtuomioistuimessa on neljätoista asiantuntijajäsentä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin työtuomioistuimesta annetussa laissa säädetään. Asiantuntijajäsenistä kaksi on lainoppineita ja sellaisia, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja. Muista asiantuntijajäsenistä kahdeksan on työsuhteisiin ja neljä virkasuhteisiin perehtyneitä.
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9 luku
Vakuutusoikeus
1§
Vakuutusoikeuden tehtävät
Vakuutusoikeus toimii toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuimena sen mukaan kuin
siitä erikseen säädetään.
Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuudesta ja asioiden käsittelystä vakuutusoikeudessa säädetään oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetussa laissa ( / ).
2§
Vakuutusoikeuden sijaintipaikka
Vakuutusoikeus sijaitsee Helsingissä.
3§
Vakuutusoikeuden jäsenet
Vakuutusoikeuden jäseniä ovat ylituomari ja vakuutusoikeustuomarit. Vakuutusoikeudessa
voi lisäksi olla avustavia tuomareita.
Vakuutusoikeudessa on asiantuntijajäseninä lääkärijäseniä, työoloja tai yritystoimintaa tuntevia asiantuntijajäseniä sekä sotilasvamma-asioita tuntevia asiantuntijajäseniä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetussa laissa säädetään.
10 luku
Tuomioistuimen työskentelyn järjestäminen, johtaminen ja hallinto
1§
Johtaminen
Tuomioistuinta johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa päällikkötuomari.
Tuomioistuimessa on johtoryhmä päällikkötuomarin tukena tuomioistuimen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän kokoonpanosta ja siinä käsiteltävistä asioista määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.
Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske korkeinta oikeutta eikä korkeinta hallinto-oikeutta.
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2§
Hallinnollisten asioiden ratkaiseminen
Päällikkötuomari ratkaisee tuomioistuimelle kuuluvat hallinto- ja talousasiat, joita ei ole
määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi.
Päällikkötuomari voi määrätä, että asia, joka koskee lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitellään ja ratkaistaan täysistunnossa.
Päällikkötuomarin oikeudesta siirtää asia muun virkamiehen ratkaistavaksi määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Päällikkötuomari voi ottaa siirtämänsä tai muutoin muun virkamiehen ratkaistavaksi kuuluvan asian itse ratkaistavakseen.
Asioiden ratkaisemisesta korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on
voimassa, mitä 4 ja 6 luvussa säädetään.
3§
Päällikkötuomarin tehtävät
Päällikkötuomari huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja sen kehittämisestä. Hän asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet ja huolehtii niiden toteutumisesta. Päällikkötuomarin tulee
valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen
ratkaisuissa.
Päällikkötuomari osallistuu lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat.
4§
Osastot
Tuomioistuin voi toimia osastoihin jakautuneena siten kuin työjärjestyksessä määrätään.
Osastoa johtaa päällikkötuomarin osaston johtajaksi määräämä lainoppinut tuomari (osaston
johtaja), jollei hän itse johda osastoa.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jakautumisesta jaostoihin on voimasta, mitä 4 ja 6 luvussa säädetään.
5§
Osaston johtajan tehtävään määrääminen
Päällikkötuomari määrää osaston johtajan tehtävään tuomioistuimen lainoppineen tuomarin
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tehtävä on julistettava niiden vakinaisten tuomareiden
haettavaksi, jotka on nimitetty virkaansa ennen hakuajan päättymistä. Tehtävään määrättävällä
tulee olla tehtävän edellyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet ja johtamistaitoa.
Määräys voidaan painavasta syystä peruuttaa.
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6§
Osaston johtajan tehtävät
Osaston johtaja johtaa osaston työskentelyä. Hän huolehtii erityisesti työn yleisestä suunnittelusta ja järjestämisestä osastolla sekä työskentelyn tuloksellisuudesta. Hänen tulee valvoa
oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta osaston ratkaisuissa.
7§
Asioiden jakaminen
Asiat on jaettava tuomareiden käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi työjärjestyksessä vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Näiden perusteiden on oltava selkeitä ja niiden on turvattava asianosaisten oikeus puolueettomaan ja esteettömään tuomariin.
Työjärjestyksessä vahvistetuista perusteista voidaan yksittäistapauksessa poiketa vain, jos
siihen on painava ja hyväksyttävä syy.
Asian jakamisesta päättämiseen osallistuva ei saa olla itse asiassa esteellinen.
8§
Asian uudelleen jakaminen
Tuomarin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi jaettu asia voidaan vastoin hänen tahtoaan jakaa
uudelleen vain, jos siihen on tuomarin sairaudesta, asian viivästymisestä, työmäärästä tai
muusta vastaavasta seikasta johtuva painava ja hyväksyttävä syy.
Asian uudelleen jakamisesta 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa päättää päällikkötuomari. Päätös on perusteltava.
9§
Työjärjestys
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksen vahvistaa täysistunto. Muun tuomioistuimen työjärjestyksen vahvistaa päällikkötuomari.
Tuomioistuimen työjärjestys on julkinen ja sen on oltava jokaisen saatavilla.
10 §
Toimintakertomus
Tuomioistuinten on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan.
Toimintakertomus on julkinen ja sen on oltava jokaisen saatavilla.
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III OSA
TUOMARIT
11 luku
Tuomari tuomiovallan käyttäjänä ja virkamiehenä
1§
Tuomarin velvollisuuksista
Tuomari käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti ja tässä toiminnassaan häntä sitoo vain laki.
Tuomarilla on velvollisuus ratkaista hänen käsiteltäväkseen jaettu asia. Tuomarin on virkatoimissaan oltava tunnollinen ja huolellinen. Hänen on käsiteltävä ja ratkaistava asia joutuisasti.
Tuomarin velvollisuuksista on lisäksi voimassa, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 4 luvussa säädetään virkamiehen yleisistä velvollisuuksista.
2§
Tuomarin vastuu virkatoimista
Tuomarin vastuusta virkatoimistaan on voimassa, mitä perustuslain 118 §:ssä ja muussa
laissa säädetään.
3§
Tuomari esittelijänä
Jos asia ratkaistaan tuomioistuimessa lain mukaan esittelystä, tuomari voi toimia esittelijänä.
4§
Koulutus
Tuomari on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään laintuntemustaan, oikeudellista osaamistaan ja ammattitaitoaan.
Tuomareille on oltava tarjolla riittävästi koulutusta ja heillä on oltava mahdollisuus osallistua siihen.
5§
Sivutoimet ja sivutoimilupa
Tuomari ei saa ottaa vastaan tai pitää valtion virkamieslain 18 §:n 4 momentissa tarkoitettua
sivutointa, ellei tuomioistuin hakemuksesta myönnä siihen lupaa (sivutoimilupa). Sivutoimilupaa ei saa myöntää riidan yhden osapuolen nimeämänä välimiehenä toimimista varten välimiesoikeudessa.
Sivutoimista on muutoin voimassa, mitä valtion virkamieslain 18 §:ssä säädetään.
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6§
Sivutoimiluvan hakeminen
Sivutoimilupaa haetaan siltä tuomioistuimelta, jossa tuomari työskentelee. Käräjäoikeuden
laamanni hakee lupaa kuitenkin hovioikeudelta, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentti korkeimmalta oikeudelta sekä hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden
ylituomari korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain 18 §:n 5 momentissa säädetään, hakijan on lupahakemuksessa ilmoitettava tiedot välimiesoikeusriidan asianosaisista luvan käsittelevän tuomioistuimen päällikkötuomarille.
7§
Sivutoimesta saadun tulon ilmoittaminen
Tuomarin on ilmoitettava tuomioistuimelle vuosittain, mitä hänelle on sivutoimesta maksettu, jos sivutoimesta saadun tulon yhteismäärä ylittää 10 000 euroa. Ilmoituksessa on mainittava, mistä sivutoimesta tulo on maksettu, ja muusta sivutoimesta kuin välimiestehtävästä myös
maksun suorittaja. Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
621/1999) 24 §:n 1 momentin 23 kohdassa säädetään, tuomarin sivutoimestaan saadusta tulosta ilmoittamat tiedot ovat julkisia.
Ilmoitus on annettava viimeistään kalenterivuotta seuraavan toukokuun aikana. Ilmoitus on
toimitettava sille tuomioistuimelle, jossa tuomari työskentelee. Päällikkötuomari toimittaa ilmoituksen kuitenkin hovioikeudelle, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentti korkeimmalle oikeudelle sekä hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomari korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
8§
Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri
Tuomareiden sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevat tiedot merkitään Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin.
Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä säädetään tarkemmin 24 luvussa.
9§
Päällikkötuomarin terveydentilan selvittäminen
Päällikkötuomari on velvollinen osallistumaan työkykynsä toteamiseksi suoritettaviin terveydentilan tutkimuksiin vähintään kerran kolmessa vuodessa.
Tutkimuksen suorittavan terveydenhoitoyksikön on toimitettava päällikkötuomarin työkykyä koskeva lausunto tuomioistuimelle. Käräjäoikeuden laamannia koskeva lausunto toimitetaan hovioikeudelle, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidenttiä koskeva lausunto korkeimmalle oikeudelle sekä hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomaria koskeva lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Tutkimuksista ja lausunnosta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista.
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12 luku
Tuomareiden kelpoisuusvaatimukset
1§
Tuomareiden yleiset kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet
Tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen
Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet. Erityisalan asiantuntemusta vaativien tuomarinvirkojen kelpoisuusvaatimuksista voidaan säätää
erikseen. Kelpoisuusvaatimuksena olevalla oikeustieteen maisterin tutkinnolla ei kuitenkaan
tarkoiteta kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkintoa.
Tuomarin suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista vaatimuksista säädetään 9 §:ssä.
2§
Ylimpien tuomioistuinten tuomareita koskevat kelpoisuusvaatimukset
Korkeimman oikeuden jäseneksi sekä korkeimman hallinto-oikeuden jäseneksi voidaan nimittää 1 §:ssä säädetyt edellytykset hyvin täyttävä etevä laintuntija.
3§
Päällikkötuomareita koskevat kelpoisuusvaatimukset
Päällikkötuomariksi voidaan nimittää se, jolla on 1 tai 2 §:ssä säädettyjen edellytysten lisäksi johtamistaitoa.
4§
Maaoikeusasioiden vastuutuomarin kelpoisuusvaatimukset
Sen lisäksi, mitä 1 §:ssä säädetään, maaoikeutena toimivan käräjäoikeuden maaoikeusasioiden vastuutuomarin tulee olla perehtynyt kiinteistölainsäädäntöön ja kiinteistöasioiden käsittelyyn.
5§
Maaoikeusinsinöörin kelpoisuusvaatimukset
Maaoikeutena toimivan käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin virkaan vaaditaan teknillisessä
korkeakoulussa maanmittauksen alalla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä kokemus kiinteistötoimitusten suorittamisessa ja hyvä perehtyneisyys kiinteistöjen arviointiin.
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6§
Vesi- ja ympäristönsuojeluasioihin perehtyneen hallinto-oikeustuomarin
kelpoisuusvaatimukset
Vesilain (587/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisten asioiden käsittelyyn osallistuvan hallinto-oikeuden muun kuin lainoppineen jäsenen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Lisäksi häneltä edellytetään, että hän on perehtynyt sovellettavan lainsäädännön alaan kuuluviin tehtäviin.
7§
Markkinaoikeuden ylituomarin ja markkinaoikeustuomarin kelpoisuusvaatimukset
Sen lisäksi, mitä 1 tai 3 §:ssä säädetään, markkinaoikeuden ylituomarilta ja markkinaoikeustuomarilta edellytetään, että hän on perehtynyt kilpailu- tai valvonta-asioihin, hankintaasioihin, teollis- tai tekijänoikeudellisiin asioihin taikka markkinaoikeudellisiin asioihin.
8§
Markkinaoikeusinsinöörin kelpoisuusvaatimukset
Markkinaoikeusinsinööriksi voidaan nimittää soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
tekniikan alalta suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka on perehtynyt patenttiasioihin ja jolla on tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.
9§
Tuomareiden suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset
Tuomariksi nimitettävällä on oltava tuomioistuimen tuomiopiirin väestön enemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä:
1) yksikielisessä tuomioistuimessa toisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito; sekä
2) kaksikielisessä tuomioistuimessa toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Ahvenanmaan käräjäoikeuden ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen tuomareiden kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla valtioneuvoston asetuksella.
10 §
Erityistä kielitaitoa edellyttävät käräjätuomarinvirat
Kaksikielisessä käräjäoikeudessa tulee kielellisten oikeuksien turvaamiseksi olla riittävä
määrä käräjätuomarinvirkoja, joihin nimitettävällä on oltava tuomioistuimen tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä enemmistön kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tällaisia virkoja tulee kuitenkin olla vähintään yksi.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään, kuinka monta 1 momentissa tarkoitettua virkaa kussakin kaksikielisessä käräjäoikeudessa on.
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11 §
Erityistä kielitaitoa edellyttävät muut tuomarin virat
Valtioneuvoston asetuksella voidaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi säätää, että myös
muussa kaksikielisessä tuomioistuimessa kuin käräjäoikeudessa on riittävä määrä lainoppineen tuomarin virkoja, joihin nimitettävällä on oltava 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielitaito. Edellä säädetty ei kuitenkaan koske korkeinta oikeutta eikä korkeinta hallinto-oikeutta.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään, kuinka monta 1 momentissa tarkoitettua virkaa tuomioistuimessa on. Ennen asian esittelemistä valtioneuvostolle oikeusministeriön on pyydettävä asianomaisen ylimmän tuomioistuimen lausunto 1 momentissa tarkoitettujen tuomarin virkojen tarpeesta.
12 §
Erivapaus
Tuomarin viran kelpoisuusvaatimuksista ei voida myöntää erivapautta.
13 luku
Päällikkötuomarin ja vakinaisen tuomarin nimittäminen
1§
Tuomarin virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
Tuomari nimitetään virkaansa vakinaisesti, jollei 14 luvun 1 §:ssä mainituista syistä tuomaria nimitetä määräaikaiseen virkasuhteeseen.
Avustavan tuomarin koulutusvirkoihin nimitetään määräajaksi siten kuin 20 luvun 1 §:ssä
säädetään.
Päällikkötuomarit nimitetään virkaansa määräajaksi noudattaen, mitä 2 §:ssä säädetään.
2§
Päällikkötuomarin nimittäminen
Päällikkötuomarin virat ovat määräajaksi täytettäviä tuomarin virkoja, joihin nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Päällikkötuomari nimitetään kuitenkin enintään siihen asti, kun
hän täyttää tuomarille säädetyn eroamisiän. Päällikkötuomarin nimittämisessä noudatetaan,
mitä vakinaisen tuomarin nimittämisestä säädetään. Jos päällikkötuomari on virkaan nimitettäessä muussa valtion virassa, on päällikkötuomarin virkaan nimittämisellä sama vaikutus
kuin vakinaiseen virkaan nimitettäessä siten kuin valtion virkamieslain 65 §:n 3 momentissa
säädetään.
Päällikkötuomari voidaan 14 luvun 1 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa nimittää myös seitsemää vuotta lyhyemmäksi ajaksi.
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3§
Nimittävä viranomainen
Vakinaisen tuomarin ja päällikkötuomarin 2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa nimittää perustuslain mukaisesti tasavallan presidentti valtioneuvoston ehdotuksesta.
4§
Viran julistaminen haettavaksi
Vakinainen tuomarin virka ja päällikkötuomarin virka on ennen sen täyttämistä julistettava
tuomioistuimelta haettavaksi.
Päällikkötuomarin virka julistetaan haettavaksi seitsemäksi vuodeksi kerrallaan
5§
Viran haettavaksi julistava tuomioistuin
Tuomarin viran julistaa haettavaksi:
1) korkein oikeus korkeimman oikeuden, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentin virat;
2) korkein hallinto-oikeus korkeimman hallinto-oikeuden presidentin sekä hallintooikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomarin virat;
3) asianomainen hovioikeus käräjäoikeuden laamannin virat ja
4) muut tuomarin virat se tuomioistuin, jossa tuomarin virka on.
6§
Viran julistaminen uudelleen haettavaksi, hakuajan jatkaminen ja
viranhaun peruuttaminen
Tuomarin virka voidaan pätevästä syystä julistaa uudelleen haettavaksi taikka sen hakuaikaa
jatkaa. Viran aikaisemmat hakijat otetaan tällöin huomioon ilman uutta hakemusta. Viran haettavaksi julistamista koskeva ilmoitus voidaan pätevästä syystä myös peruttaa.
Viran uudelleen haettavaksi julistamisesta, hakuajan jatkamisesta ja viranhaun peruuttamisesta päättää 5 §:ssä tarkoitettu tuomioistuin.
7§
Esitys tuomarin virkaan nimittämisestä
Tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit ilman tässä laissa tarkoitettua esitystä.
Korkein oikeus tekee korkeimman oikeuden jäsenen virkaan nimittämisestä perustellun esityksen, joka toimitetaan valtioneuvostolle nimitysasian tasavallan presidentille esittelemistä
varten. Korkein hallinto-oikeus tekee vastaavasti esityksen korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen virkaan nimittämisestä.
Muun tuomarin nimittämisestä perustellun esityksen tekee riippumaton tuomarinvalintalautakunta.
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8§
Tuomarinvalintalautakunnan lausunto
Tuomarinvalintalautakunta voi antaa lausunnon korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen nimittämistä koskevassa asiassa, jos asianomainen tuomioistuin sitä
pyytää. Lausuntoa annettaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 7 §:ssä säädetään.
9§
Asian käsittely tuomarinvalintalautakunnassa
Tuomarinvalintalautakunnan tehtävänä on valmistella tuomarin viran täyttämistä. Tätä varten tuomarinvalintalautakunta pyytää ennen nimitysesityksen tekemistä lausunnon hakijoista
siltä tuomioistuimelta, joka on julistanut viran haettavaksi, kuitenkin niin, että käräjätuomarin
viran hakijoista lausunto pyydetään asianomaiselta hovioikeudelta ja lisäksi siltä käräjäoikeudelta, jossa virka on haettavana. Maaoikeusinsinöörin viran hakijoista on lisäksi pyydettävä
maanmittauslaitoksen keskushallinnon lausunto. Vastaavasti Ahvenanmaan maakuntahallitukselta on hankittava lausunto ennen Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamannin nimittämistä.
Lisäksi tuomarinvalintalautakunta voi ennen työtuomioistuimen presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen nimitysesityksen tekemistä pyytää hakijoista lausunnon 19 luvun 13 §:ssä tarkoitetuilta keskusjärjestöiltä ja työmarkkinalaitoksilta sekä valtiovarainministeriöltä ja Suomen Pankilta. Lautakunta voi hankkia muitakin lausuntoja ja selvityksiä sekä kuulla hakijoita
ja asiantuntijoita.
Viran hakijalle on varattava ennen nimitysesityksen tekemistä tilaisuus lausua nimitysasian
valmistelussa hankittujen lausuntojen ja selvitysten johdosta.
10 §
Tuomioistuimen lausunnon antaminen
Tuomioistuimen lausunnon tuomarin viran täyttämistä koskevassa asiassa antaa:
1) hovioikeus, hallinto-oikeus, markkinaoikeus ja vakuutusoikeus kokoonpanossa, johon
kuuluvat päällikkötuomari ja osaston johtajat tai, jos tuomioistuin ei ole jakaantunut osastoihin, päällikkötuomari vakinaisia tuomareita kuultuaan;
2) käräjäoikeudessa laamanni johtoryhmää kuultuaan ja
3) työtuomioistuimessa presidentti.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu kokoonpano on päätösvaltainen, kun läsnä on
päällikkötuomari puheenjohtajana ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän 15 luvun 3 ja
4 §:n perusteella määräytyvistä sijaisistaan.
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11 §
Tuomioistuimen lausunnon sisältö
Tuomioistuimen lausunnon tulee sisältää perusteltu käsitys siitä, kuka hakijoista olisi nimitettävä virkaan.
Tuomioistuimen lausunnosta tulee ilmetä tuomioistuimen perusteltu käsitys hakijoiden ansioista ja pätevyydestä sekä keskinäisestä paremmuudesta täytettävänä olevaan virkaan. Tuomarinvalintalautakunta voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita lausunnon sisällöstä.
Tuomarin viran haettavaksi julistaneen tuomioistuimen lausuntoon tulee liittää lautakunnan
ohjeiden mukainen yhteenveto hakijoiden virka-ansioista ja muista huomioon otetuista ansioista.
12 §
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Tuomarin on ennen nimittämistä annettava valtion virkamieslain 8 a §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus annetaan nimittävälle viranomaiselle ja, jos nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti, oikeusministeriölle. Sidonnaisuusilmoituksen
vastaanottavan viranomaisen on toimitettava ilmoitus tiedoksi sille tuomioistuimelle, johon
tuomari on nimitetty.
Tuomarin on virkasuhteensa aikana viipymättä ilmoitettava muutoksista sidonnaisuuksissaan. Ilmoitus annetaan sille tuomioistuimelle, jossa tuomari työskentelee. Käräjäoikeuden
laamanni antaa ilmoituksen kuitenkin hovioikeudelle, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentti korkeimmalle oikeudelle ja hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden
ylituomari korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Tuomarin on myös muutoin annettava vastaava
selvitys tuomioistuimen tai oikeusministeriön sitä pyytäessä.
Sidonnaisuuksista on muutoin voimassa, mitä valtion virkamieslain 8 a §:ssä säädetään.
13 §
Päällikkötuomarin oikeus tulla nimitetyksi vakinaiseen tuomarin virkaan
Päällikkötuomarilla on 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimikauden päättyessä oikeus tulla
nimitetyksi vakinaiseen lainoppineen tuomarin virkaan siinä tuomioistuimessa, jossa hän on
päällikkötuomarina. Tarvittaessa hänellä on oikeus tulla nimitetyksi sellaiseen muun tuomioistuimen tuomarin virkaan, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana. Virkaan nimitetään tuomarin nimittämisestä säädettyä menettelyä noudattaen virkaa kuitenkaan haettavaksi julistamatta.
Päällikkötuomarin virkaikä uudessa virassa määräytyy sen ajankohdan mukaan, jona hänet
on nimitetty päällikkötuomariksi.
Päällikkötuomarilla on oikeus saada uudessa virassaan päällikkötuomarin tehtävää vastaava
palkka kahden vuoden ajan virkaan nimittämisestä lukien.
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14 luku
Määräaikaisen tuomarin nimittäminen
1§
Määräajaksi nimitettävät tuomarit
Vakinaisen tuomarin viran tai päällikkötuomarin viran ollessa ilman viran hoitajaa taikka
tuomarin ollessa estyneenä tai vuosilomalla voidaan virkaa hoitamaan nimittää tuomari määräajaksi virkasuhteeseen. Tuomioistuimeen voidaan nimittää tuomari määräajaksi myös, milloin se on käsiteltävien asioiden lukumäärän tai laadun vuoksi taikka muusta erityisestä syystä
tarpeen.
Tuomarin määräaikaiseen virkasuhteeseen ei voida nimittää yksittäistä asiaa varten, jollei
siihen ole oikeudenkäynnin turvaamisesta johtuvaa pakottavaa tarvetta.
Määräajaksi nimitetyn tuomarin kelpoisuudesta, virassapysymisoikeudesta sinä aikana, joksi
hänet on nimitetty, sekä palkkauksen perusteista on voimassa, mitä vastaavan vakinaisen tuomarin kelpoisuudesta, virassapysymisoikeudesta ja palkkauksesta säädetään tai määrätään.
2§
Määräaikaisen tuomarin tehtävän julistaminen haettavaksi
Ennen määräaikaisen tuomarin nimittämistä tehtävä on julistettava tuomioistuimelta haettavaksi, jos nimitys tehdään vähintään kuudeksi kuukaudeksi.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen määräaikainen tehtävä on
julistettava haettavaksi nimityksen kestosta riippumatta.
3§
Eräiden ylimpien tuomareiden nimittäminen määräajaksi
Tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden jäsenen määräajaksi korkeimman oikeuden esityksestä ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen määräajaksi korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä.
Korkein oikeus nimittää tuomarin 1 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa määräajaksi hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentin ja käräjäoikeuden laamannin tehtävään. Käräjäoikeuden
laamanni nimitetään hovioikeuden esityksestä. Vastaavasti korkein hallinto-oikeus nimittää
tuomarin määräajaksi hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomarin
tehtävään.
4§
Muiden tuomareiden nimittäminen määräajaksi
Korkein oikeus nimittää vuotta pidemmäksi määräajaksi asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomarin esityksestä tuomarin hovioikeuteen, työtuomioistuimeen ja käräjäoikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus nimittää vastaavasti tuomarin hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen
ja vakuutusoikeuteen.
Tuomioistuimen päällikkötuomari nimittää tuomarin asianomaiseen tuomioistuimeen enintään vuoden määräajaksi.
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Ennen kuin tuomari nimitetään 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa määräajaksi, on johtoryhmää kuultava, jollei se ole tarpeetonta nimityksen lyhytaikaisuuden tai muun syyn vuoksi.
5§
Määräaikaisen tuomarin sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Määräajaksi nimitettävän tuomarin on ennen nimittämistä ja virkasuhteen aikana annettava
13 luvun 12 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset, jos nimitys tehdään vuotta pidemmäksi ajaksi. Sama
koskee määräajaksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäseneksi nimitettävää nimityksen kestosta riippumatta.
15 luku
Virkavapaus ja sijaisuudet
1§
Tuomarin virkavapaus ja viranhoito
Tuomarille myönnettävästä valtion virkamieslain 23 §:ssä tarkoitetusta virkavapaudesta
päättää asianomainen tuomioistuin, jollei 2 §:ssä toisin säädetä.
2§
Päällikkötuomarin virkavapaus
Tuomioistuimen päällikkötuomari voi ottaa valtion virkamieslain 23 §:ssä tarkoitettua virkavapaata enintään 30 päivää vuodessa. Tätä pidemmäksi ajaksi käräjäoikeuden laamannille
sekä hovioikeuden, työtuomioistuimen ja korkeimman oikeuden presidentille myönnettävästä
virkavapaudesta päättää korkein oikeus. Vastaavasti korkein hallinto-oikeus päättää hallintooikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomarille ja korkeimman hallintooikeuden presidentille yli 30 päiväksi myönnettävästä virkavapaudesta.
3§
Päällikkötuomarin sijaisena toimiminen
Päällikkötuomarin ollessa estynyt hoitamasta virkaansa vuosiloman vuoksi tai enintään 30
päivän ajan muusta syystä hänen sijaisenaan toimii, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä,
virkaiältään tehtävässä vanhin virantoimituksessa oleva osaston johtaja, ja jos tuomioistuin ei
ole jakautunut osastoihin tai kaikki osaston johtajat ovat estyneitä, virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva lainoppinut tuomari.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa presidentin sijainen, jonka täysistunto valitsee enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hänenkin estyneenä ollessa noudatetaan, mitä 1 momentissa säädetään.
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4§
Osaston johtajan sijaisena toimiminen
Osaston johtajan ollessa estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen sijaisenaan toimii asianomaisen osaston virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva lainoppinut tuomari, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.
16 luku
Toimiminen toisessa tuomioistuimessa ja siirtäminen
1§
Esteettömän tuomarin määrääminen
Korkein oikeus voi tarvittaessa määrätä esteellisen tuomarin tilalle toisen, kelpoisuusvaatimukset täyttävän tuomarin hovioikeuteen ja työtuomioistuimeen. Korkein hallinto-oikeus voi
vastaavasti määrätä tuomarin hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen.
Hovioikeus voi tarvittaessa määrätä käräjäoikeuteen esteellisen tuomarin sijaan lainoppineen
tuomarin toisesta samaan hovioikeuspiirin kuuluvasta käräjäoikeudesta.
Korkein oikeus voi lisäksi tarvittaessa määrätä esteellisen tuomarin tilalle korkeimman hallinto-oikeuden tuomarin korkeimpaan oikeuteen. Vastaavasti korkein hallinto-oikeus voi määrätä korkeimman oikeuden tuomarin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
2§
Tuomarin toimiminen toisessa tuomioistuimessa
Tuomari voidaan suostumuksellaan määrätä tilapäisesti toimimaan tuomarina myös muussa
tuomioistuimessa kuin siinä, johon hänet on nimitetty, jos se on perusteltua vastaanottavassa
tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden laadun, laajuuden, lukumäärän tai niiden edellyttämän
asiantuntemuksen, tuomarin ammattitaidon kehittämisen taikka muun syyn vuoksi.
Hovioikeus voi määrätä kelpoisuusvaatimukset täyttävän tuomarin toimimaan tilapäisesti
sen tuomiopiiriin kuuluvassa käräjäoikeudessa. Vastaavasti korkein oikeus voi määrätä tuomarin toimimaan hovioikeudessa ja työtuomioistuimessa sekä korkein hallinto-oikeus hallintooikeudessa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa.
Korkein oikeus voi 1 momentissa säädetyillä perusteilla määrätä korkeimman hallintooikeuden tuomarin toimimaan korkeimmassa oikeudessa. Vastaavasti korkein hallinto-oikeus
voi määrätä korkeimman oikeuden tuomarin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
3§
Tuomarin siirtäminen
Tuomarin siirtämisestä valtion virkamieslain 20 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa päättää se
tuomioistuin, jossa tuomari työskentelee.
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4§
Tuomarin siirtäminen tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä
Tuomarin siirtämisestä tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä on voimassa, mitä valtion virkamieslain 5 a §:ssä, 5 b §:n 2 momentissa ja 5 c §:n 1 momentissa säädetään valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelystä.
Jos 1 momentin perusteella siirrettävä virka uudelleenjärjestelyn jälkeen sijaitsee muualla
kuin tuomarin työssäkäyntialueella, eikä tuomari suostu siirtoon, hänet on pyrittävä siirtämään
tuomarin työssäkäyntialueella sijaitsevaan toiseen tuomarin virkaan. Jos tällaista virkaa ei ole,
voidaan tuomari suostumuksellaan siirtää työssäkäyntialueen ulkopuolella sijaitsevaan tuomarin virkaan tai muuhunkin virkaan. Jos tuomarin viran tilalle uudelleenjärjestelyssä perustetaan uusi virka, joka ei ole tuomarin virka, on tuomarilla kuitenkin oikeus tulla nimitetyksi
tuomarin virkaan.
Tuomari voidaan siirtää vain virkaan, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana. Tuomarin virkaan siirrettäessä noudatetaan tuomarin nimittämisestä säädettyä menettelyä virkaa kuitenkaan haettavaksi julistamatta. Tuomarin viran täyttämistä koskevan 13 luvun 10 §:ssä tarkoitetun tuomioistuimen lausunnon antaa korkein oikeus
tai korkein hallinto-oikeus sen mukaan, mitä tuomioistuinta uudelleenjärjestely koskee.
Jos tuomari ilman pätevää syytä kieltäytyy vastaanottamasta 2 momentissa tarkoitettua virkaa, tuomarille voidaan antaa ero. Asian käsittelee korkein hallinto-oikeus oikeusministeriön
hakemuksesta. Asia on käsiteltävä kiireellisenä lainkäyttöasiana.
17 luku
Kirjallinen varoitus ja virantoimituksesta pidättäminen
1§
Kirjallinen varoitus
Valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antaa sen tuomioistuimen
päällikkötuomari, jonka palveluksessa tuomari on. Käräjäoikeuden laamannille kirjallisen varoituksen antaa kuitenkin hovioikeuden presidentti, hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentille korkeimman oikeuden presidentti sekä hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomarille korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.
2§
Virantoimituksesta pidättäminen
Tuomarin virantoimituksesta pidättämisestä valtion virkamieslain 40 §:n 2 momentin 1–3
kohdassa tarkoitetuilla perusteilla päättää se tuomioistuin, jonka palveluksessa tuomari on.
Käräjäoikeuden laamannin pidättää virantoimituksesta kuitenkin hovioikeus, hovioikeuden ja
työtuomioistuimen presidentin korkein oikeus sekä hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja
vakuutusoikeuden ylituomarin korkein hallinto-oikeus.
Virantoimituksesta pidättämisestä on muutoin voimassa, mitä valtion virkamieslaissa ja sen
nojalla säädetään.
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18 luku
Tuomarin virkasuhteen päättyminen
1§
Eroamisikä ja eron antaminen
Tuomarin eroamisiästä ja virkasuhteen päättymisestä on voimassa, mitä valtion virkamieslain 35 §:ssä säädetään.
Tuomarille antaa hakemuksesta eron se tuomioistuin, jonka palveluksessa hän on.
2§
Tuomarille työkyvyttömyyden vuoksi annettava ero
Tuomari on velvollinen eroamaan tuomarin virasta, jos hän on sairauden, vian tai vamman
vuoksi menettänyt työkykynsä.
Jos tuomari ei itse hae eroa, tuomarille annettavasta erosta päättää tuomioistuin. Asia on
eron antavassa tuomioistuimessa käsiteltävä kiireellisenä lainkäyttöasiana. Eron antamisesta
päättää:
1) hovioikeus, joka on toimivaltainen virkarikosasiassa, kun asia koskee käräjäoikeuden tai
työtuomioistuimen tuomaria;
2) korkein hallinto-oikeus, kun asia koskee korkeimman hallinto-oikeuden, hallintooikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden tuomaria;
3) korkein oikeus, kun asia koskee korkeimman oikeuden tai hovioikeuden tuomaria;
Hakemuksen tuomarille annettavasta erosta voi tehdä virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa toimivaltainen tuomioistuin.
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IV OSA
ASIANTUNTIJAJÄSENET JA MUU HENKILÖKUNTA
19 luku
Asiantuntijajäsenet
1§
Asiantuntijajäsenen asema
Asiantuntijajäsen on tuomiovaltaa käyttäessään samalla tavalla riippumaton kuin tuomari.
Asiantuntijajäsenen velvollisuuksista ja vastuusta on soveltuvin osin voimassa, mitä 11 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään tuomarista.
2§
Asiantuntijajäsenen oikeus pysyä tehtävässään
Asiantuntijajäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään sinä aikana, joksi hänet on nimitetty, on
voimassa, mitä tuomarin viran haltijan oikeudesta pysyä virassaan säädetään ottaen kuitenkin
huomioon, mitä tämän luvun 18–21 §:ssä säädetään.
3§
Nimittävä viranomainen
Valtioneuvosto nimittää asiantuntijajäsenet hallinto-oikeuteen, markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen. Tasavallan presidentti nimittää asiantuntijajäsenet korkeimpaan hallintooikeuteen ja työtuomioistuimeen.
4§
Asiantuntijajäsenten ja varajäsenten lukumäärä
Asiantuntijajäseniä nimitetään riittävä määrä. Työtuomioistuimen asiantuntijajäsenten lukumäärästä on voimassa, mitä 8 luvun 3 §:ssä säädetään.
Asiantuntijajäsenille voidaan nimittää riittävä määrä varajäseniä. Varajäsenestä on voimassa, mitä asiantuntijajäsenestä säädetään.
5§
Asiantuntijajäsenten toimikausi
Asiantuntijajäsenet nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, voidaan asiantuntijajäsenen tilalle nimittää uusi jäsen.
Jäsenet nimitetään kuitenkin enintään siihen asti, kun he täyttävät tuomareille säädetyn
eroamisiän.
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6§
Tehtävien julistaminen haettavaksi
Asianomainen tuomioistuin julistaa asiantuntijajäsenten tehtävät haettavaksi.
Tuomioistuin voi hankkia hakijoista lausunnon tai muuta selvitystä.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske niitä työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden asiantuntijajäseniä, jotka nimitetään 13 ja 15 §:ssä tarkoitettujen ehdotusten perusteella.
7§
Esitys tehtävään nimittämisestä
Tuomioistuimet toimittavat oikeusministeriölle valtioneuvostolle tai tasavallan presidentille
esittelemistä varten perustellun esityksen siitä, ketkä hakijoista olisi nimitettävä tehtäviin.
Esitys työtuomioistuimen työsuhteisiin ja virkasuhteisiin perehtyneiden jäsenten nimittämiseksi tehdään 13 §:ssä tarkoitettujen ehdotusten perusteella. Vastaavasti esitys vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevien sekä sotilasvamma-asioita tuntevien jäsenten nimittämiseksi tehdään 15 §:ssä tarkoitettujen ehdotusten perusteella. Vakuutusoikeuden on lisäksi kuultava sosiaali- ja terveysministeriötä ennen vakuutusoikeuden lääkärijäsenten määräämistä koskevan esityksen toimittamista oikeusministeriölle.
8§
Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset
Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenen tulee olla hallintolainkäyttölain 55 b §:n 1 momentin:
1) 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä;
2) 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneita, kehitysvammaisten erityishuoltoon perehtyneitä henkilöitä;
3) 4 kohdassa tarkoitetuissa asioissa psykiatriaan perehtyneitä laillistettuja lääkäreitä;
4) 5 kohdassa tarkoitetuissa asioissa tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneita, päihdehuoltoon perehtyneitä henkilöitä;
5) 6 kohdassa tarkoitetuissa asioissa tartuntatauteihin perehtyneitä erikoislääkäreitä.
9§
Korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset
Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Lisäksi hänen tulee olla perehtynyt sovellettavaan lainsäädännön alaan kuuluviin tehtäviin.
Yli-insinöörineuvoksen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
tekniikan alalta. Lisäksi hänen tulee olla perehtynyt patenttiasioihin.
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10 §
Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset
Kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden käsittelyyn osallistuvalta markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja perehtynyt kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, energiamarkkinoihin, taloustieteeseen, markkinointiin, arvopaperimarkkinoihin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin.
Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvalta markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä perehtynyt asianomaiseen tekniikan alaan tai patentointiin liittyviin kysymyksiin
taikka markkinointiin, taloustieteeseen, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin taikka
taiteeseen.
Markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvalta markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja
perehtynyt kuluttajansuojaan, markkinointiin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin.
11 §
Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenen kelpoisuus samassa oikeudenkäynnissä
käsiteltävissä asioissa
Markkinaoikeuden käsitellessä samassa oikeudenkäynnissä eri asiaryhmiin kuuluvia asioita
asiantuntijajäsen, joka on kelpoinen osallistumaan jonkin mainitussa oikeudenkäynnissä käsiteltävän asian käsittelyyn, on kelpoinen osallistumaan myös muiden samassa oikeudenkäynnissä käsiteltävien asioiden käsittelyyn.
12 §
Työtuomioistuimen asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset
Työtuomioistuimen asiantuntijajäseneltä, joka ei edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, edellytetään, että hän on suorittanut oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon ja on perehtynyt työoloihin.
Työtuomioistuimen muiden asiantuntijajäsenten on oltava työ- tai virkasuhteisin perehtyneitä.
13 §
Työtuomioistuimen työ- ja virkasuhteisiin perehtyneiden asiantuntijajäsenten
nimittämistä koskeva ehdotus
Työtuomioistuimen työsuhteisiin ja virkasuhteisiin perehtyneet asiantuntijajäsenet nimitetään työnantaja- ja työntekijäetuja edustavien tahojen ehdotusten perusteella:
1) työsuhteisiin perehtyneistä jäsenistä:
a) neljä työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ja
b) neljä työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta sekä
2) virkasuhteisiin perehtyneistä jäsenistä:
a) kaksi valtiovarainministeriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen, evankelis-luterilaisen
kirkon työmarkkinalaitoksen ja Suomen Pankin ja

229

b) kaksi valtion ja Suomen Pankin virkamiesten sekä kunnallisten ja kirkollisten viranhaltijain ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.
Ehdotettujen asiantuntijajäsenten keskuudessa on oltava teollisuuden, maatalouden ja palvelualan työsuhteisiin perehtyneitä henkilöitä.
Tullakseen huomioon otetuiksi 1 momentissa tarkoitettujen tahojen on ehdotuksissa mainittava kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin on määrättäviä jäseniä. Esityksiin on liitettävä
selvitys siitä, että ehdotetut henkilöt suostuvat ottamaan jäsenyyden vastaan.
Työtuomioistuimen on ennen nimitysesityksen tekemistä pyydettävä 1 momentissa tarkoitetuilta tahoilta ehdotukset asiantuntijajäsenten nimittämisestä. Jäsenet nimitetään, vaikka ehdotusta ei ole tehty työtuomioistuimen asettamassa määräajassa tai ehdotus on tehty puutteellisena, jos ehdotusta ei pyynnöstä huolimatta ole tehty tai täydennetty.
14 §
Vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenten kelpoisuusvaatimukset
Vakuutusoikeuden lääkärijäsenen tulee olla laillistettu lääkäri.
Vakuutusoikeuden muista asiantuntijajäsenistä osan tulee olla työoloja tai yritystoiminnan
olosuhteita tuntevia sekä osan sotilasvamma-asioita tuntevia.
15 §
Vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevien sekä
sotilasvamma-asioita tuntevien asiantuntijajäsenten nimittämistä koskeva ehdotus
Vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevat sekä sotilasvammaasioita tuntevat asiantuntijajäsenet nimitetään:
1) työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevat jäsenet:
a) edustavien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen,
b) kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kunnan virkamiehiä ja työntekijöitä edustavien pääsopijajärjestöjen,
c) valtion työmarkkinalaitoksen ja valtion virkamiesten ja työntekijöiden edustavimpien
keskusjärjestöjen,
d) edustavimpien yrittäjäjärjestöjen ja
e) edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksista sekä
2) sotilasvamma-asioihin perehtyneet korvauksensaajien oloja tuntevat jäsenet korvauksensaajien edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta ja sotilasjäsenet puolustusministeriön
ehdotuksesta.
Tullakseen huomioon otetuiksi 1 momentissa tarkoitettujen tahojen on ehdotuksissaan mainittava kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin on nimitettäviä jäseniä. Ehdotuksiin on liitettävä selvitys siitä, että ehdotetut henkilöt suostuvat ottamaan jäsenyyden vastaan.
Vakuutusoikeuden on ennen nimitysesityksen tekemistä pyydettävä 1 momentissa tarkoitetuilta tahoilta ehdotukset asiantuntijajäsenten nimittämisestä. Jäsenet nimitetään, vaikka ehdotusta ei ole tehty vakuutusoikeuden asettamassa määräajassa tai ehdotus on tehty puutteellisena, jos ehdotusta ei pyynnöstä huolimatta ole tehty tai täydennetty.
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16 §
Asiantuntijajäsenten kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset
Hallinto-oikeuden asiantuntijajäseneksi voidaan nimittää se, jolla on hallinto-oikeuden tuomiopiirin väestön enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä yksikielisessä hallinto-oikeudessa toisen kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito sekä kaksikielisessä hallinto-oikeudessa toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen asiantuntijajäsenten ja varajäsenten kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) nojalla
valtioneuvoston asetuksella.
Korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden asiantuntijajäseneksi, työtuomioistuimen asiantuntijajäseneksi, joka ei edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, sekä vakuutusoikeuden lääkärijäseneksi voidaan nimittää se, jolla on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Työtuomioistuimen työsuhteisiin ja virkasuhteisiin perehtyneet asiantuntijajäsenet sekä vakuutusoikeuden työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevat ja sotilasvamma-asioita tuntevat asiantuntijajäsenet on nimitettävä siten, että heidän keskuudessaan on riittävästi sekä
suomen kielen että ruotsin kielen taitoisia henkilöitä.
17 §
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Asiantuntijajäsenen tehtävään esitettävän on ennen nimittämistä sekä tehtävän kestäessä annettava 13 luvun 12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus.
Ilmoitus annetaan asianomaiselle tuomioistuimelle, joka toimittaa sen oikeusministeriölle
nimitysesityksen liitteenä.
18 §
Asiantuntijajäsenen asema tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestelyssä
Jos tuomioistuimen uudelleenjärjestelyssä asiantuntijajäsenen tehtävät siirtyvät toiseen tuomioistuimeen, asiantuntijajäsenellä on oikeus jatkaa tehtävässään tässä toisessa tuomioistuimessa.
19 §
Kirjallinen varoitus ja asiantuntijajäsenen tehtävästä pidättäminen
Asiantuntijajäsenelle voidaan antaa kirjallinen varoitus ja hänet voidaan pidättää asiantuntijajäsenen tehtävästä noudattaen soveltuvin osin, mitä 17 luvussa säädetään tuomarille annettavasta kirjallisesta varoituksesta ja tuomarin virantoimituksesta pidättämisestä.
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20 §
Asiantuntijajäsenen terveydentilan selvittäminen ja
työkyvyttömyyden perusteella annettava ero
Asiantuntijajäsenen terveydentila voidaan tarvittaessa selvittää noudattaen, mitä valtion virkamieslain 19 §:ssä säädetään.
Asiantuntijajäsenen velvollisuudesta erota tehtävästään sekä eron antamisesta hänelle, jos
hän ei itse hae eroa, on voimassa, mitä 18 luvun 2 §:ssä säädetään tuomarille työkyvyttömyyden perusteella annettavasta erosta.
21 §
Asiantuntijajäsenen tehtävästä vapauttaminen
Jos asiantuntijajäsenen kelpoisuusvaatimuksena on se, että hän on laillistettu lääkäri tai erikoislääkäri, eikä hänellä enää ole terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(559/1994) nojalla oikeutta toimia tällaisena laillistettuna lääkärinä tai sitä oikeutta on rajoitettu, asianomaisen tuomioistuimen on vapautettava hänet tehtävästään tai määrättävä, ettei asiantuntija määräaikana saa hoitaa tehtäväänsä. Ennen tehtävästä vapauttamista asiantuntijajäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
22 §
Asiantuntijajäsenten palkkio
Asiantuntijajäsenelle maksetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio ja korvaus. Niiden perusteet ja määrät vahvistaa oikeusministeriö.
20 luku
Avustavat tuomarit
1§
Avustavan tuomarin virat
Hovioikeudessa, hallinto-oikeudessa, markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa voi olla koulutustarkoituksessa määräajaksi täytettäviä avustavan tuomarin virkoja, joihin nimitetään kolmeksi vuodeksi. Nimitystä voidaan erityisestä syystä jatkaa kahdella vuodella.
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2§
Avustavan tuomarin tehtävät ja toimivalta
Avustava tuomari osallistuu lainkäyttöasioiden valmisteluun ja ratkaisemiseen sen mukaan
kuin työjärjestyksessä määrätään. Avustavan tuomarin on toimikautensa aikana osallistuttava
tuomarikoulutuslautakunnan suunnittelemaan koulutusohjelmaan.
Tuomioistuimen monijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa voi olla jäsenenä kuitenkin vain
yksi avustava tuomari. Avustava tuomari ei voi toimia ratkaisukokoonpanon jäsenenä asiassa,
joka koskee tuomarin virkarikosta.
3§
Avustavan tuomarin kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet
Avustavaksi tuomariksi voidaan nimittää 12 luvun 1 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävä
henkilö, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus tuomarin, tuomioistuimen esittelijän tai
valmistelijan, syyttäjän, asianajajan tai oikeusavustajan taikka muusta sellaisesta lakimiestehtävästä, jonka voidaan katsoa antavan valmiuksia tuomarin tehtävään. Avustavan tuomarin
suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista vaatimuksista on voimassa, mitä 12 luvun 9 §:ssä
säädetään tuomarista.
Avustavaksi tuomariksi voidaan nimittää viranhakija, joka on suorittanut hyväksytysti kokeen, jossa on osoitettava tuomarin tehtävässä toimimista koskevien keskeisten säännösten ja
yleisten periaatteiden tuntemus.
4§
Tuomarikoe
Avustavan tuomarin on tehtävässä 1 §:ssä tarkoitetun vähimmäisajan toimittuaan suoritettava tuomarikoe, jossa arvioidaan tuomarin tehtävässä vaadittavaa taitoa ja osaamista. Kokeen
järjestää tuomarinkoulutuslautakunta.
Tuomarikokeen hyväksytysti suorittaneelle voidaan myöntää oikeus käyttää tuomarikoulutetun nimikettä. Oikeuden myöntää tuomarinkoulutuslautakunta hakemuksesta.
Tuomarinkoulutuslautakunnasta säädetään tarkemmin 23 luvussa.
21 luku
Muu henkilöstö
1§
Esittelijät
Tuomioistuimissa on esittelijöitä seuraavasti:
1) korkeimmassa oikeudessa esittelijäneuvoksia, vanhempia oikeussihteereitä ja oikeussihteereitä;
2) korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittelijäneuvoksia ja oikeussihteereitä;
3) hovioikeudessa hovioikeussihteereitä;
4) hallinto-oikeudessa hallinto-oikeussihteereitä;
5) markkinaoikeudessa markkinaoikeussihteereitä;
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6) työtuomioistuimessa työtuomioistuinsihteereitä ja
7) vakuutusoikeudessa vakuutusoikeussihteereitä.
Hallinto-oikeudessa voi lisäksi olla esittelijöinä notaareita.
Työjärjestyksessä myös muu kelpoisuusvaatimukset täyttävä virkamies voidaan määrätä
toimimaan esittelijänä.
2§
Ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden nimittäminen määräajaksi
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kaikista esittelijän viroista enintään
kolmasosa voi olla määräajaksi täytettäviä esittelijäneuvoksen virkoja. Tällaiseen virkaan voidaan nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Viittä vuotta lyhyemmäksi määräajaksi
voidaan nimittää vain erityisestä syystä. Muilta osin ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden
nimittämiseen määräajaksi sovelletaan, mitä 14 luvussa säädetään tuomarista.
3§
Esittelijöiden tehtävät
Esittelijän tehtävänä on, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, valmistella tai esitellä tuomioistuimessa ratkaistavia asioita.
4§
Esittelijöiden nimittäminen
Esittelijät nimittää asianomainen tuomioistuin.
5§
Esittelijöiden kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusvaatimuksena 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun esittelijän virkaan
on, mitä 12 luvun 1 §:ssä säädetään tuomarin yleisistä kelpoisuusvaatimuksista ja nimitysperusteista.
Kelpoisuusvaatimuksena 1 §:n 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitettuun virkaan on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto. Työtuomioistuinsihteerin tulee lisäksi olla työsuhdeasioihin perehtynyt.
Kelpoisuusvaatimuksena 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun notaarin virkaan on soveltuva
korkeakoulututkinto.
Esittelijöiden kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista on voimassa, mitä 12 luvun 9
§:ssä säädetään tuomarista.
6§
Käräjänotaarit
Käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa on lisäksi tuomioistuinharjoittelua
suorittavia käräjänotaareita, jotka osallistuvat lainkäyttöasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen
sen mukaan kuin tuomioistuinharjoittelusta annetussa laissa ( / ) säädetään.
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Käräjänotaarin kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä säädetään tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 3 §:ssä.
7§
Kansliapäällikkö
Korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kansliapäällikön virka,
jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään myös muussa tuomioistuimessa voi olla kansliapäällikön tai muu vastaava virka, jonka tehtäviin kuuluu tuomioistuimen hallinnosta huolehtiminen. Kelpoisuusvaatimuksista määrätään tuomioistuimen työjärjestyksessä.
Tässä pykälässä tarkoitettuun kansliapäällikön tai muuhun vastaavaan virkaan nimittää asianomainen tuomioistuin.
8§
Muu henkilöstö
Tuomioistuimessa voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä sen mukaan
kuin työjärjestyksessä määrätään.
Asianomainen tuomioistuin nimittää muut virkamiehet sekä ottaa palvelukseen muun työsopimussuhteisen henkilökunnan. Muiden virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista määrätään tarvittaessa tuomioistuimen työjärjestyksessä.
9§
Muiden virkamiesten virkavapaus ja viranhoito
Esittelijöiden, kansliapäällikön ja muun virkasuhteisen henkilökunnan virkavapaudesta päättää asianomainen tuomioistuin.
10 §
Esittelijöiden sivutoimet
Tuomioistuimen esittelijän sivutoimista on voimassa, mitä 11 luvussa säädetään tuomarin
sivutoimista.
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V OSA
ERINÄISET SÄÄNNÖKSET
22 luku
Tuomarinvalintalautakunta
1§
Tuomarinvalintalautakunnan asettaminen ja kokoonpano
Valtioneuvosto asettaa tuomarinvalintalautakunnan viideksi vuodeksi kerrallaan.
Tuomarinvalintalautakunnassa on puheenjohtajana korkeimman oikeuden valitsema jäsen ja
varapuheenjohtajana korkeimman hallinto-oikeuden valitsema jäsen. Muina jäseninä on yksi
hovioikeuden presidentti, yksi hallinto-oikeuden ylituomari, yksi käräjäoikeuden laamanni,
yksi hovioikeuden muu vakinainen tuomari, yksi käräjätuomari, yksi hallinto-oikeustuomari ja
yksi hallinto-oikeustuomari tai erityistuomioistuimen tuomari, yksi asianajaja, yksi syyttäjä ja
yksi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
2§
Tuomarinvalintalautakunnan jäsenten nimeäminen
Tuomarinvalintalautakunta asetetaan sen jälkeen, kun:
1) korkein oikeus on nimennyt keskuudestaan tulevan jäsenen ja varajäsenen;
2) korkein hallinto-oikeus on nimennyt keskuudestaan tulevan jäsenen ja varajäsenen;
3) hovioikeuksien presidentit ovat nimenneet keskuudestaan tulevan jäsenen ja varajäsenen;
4) hallinto-oikeuksien ylituomarit ovat nimenneet keskuudestaan tulevan jäsenen ja varajäsenen;
5) korkein oikeus on nimennyt käräjäoikeuden laamannien, hovioikeuden muiden vakinaisten tuomareiden ja käräjätuomareiden keskuudesta tulevat jäsenet ja varajäsenet ilmoittautumisten perusteella;
6) korkein hallinto-oikeus on nimennyt hallinto-oikeustuomareiden tai erityistuomioistuinten tuomareiden keskuudesta tulevat jäsenet ja varajäsenet ilmoittautumisten perusteella;
7) Suomen asianajajaliitto on nimennyt jäsentensä keskuudesta asianajajakuntaa edustavan
jäsenen ja varajäsenen;
8) valtakunnansyyttäjä on nimennyt syyttäjiä edustavan jäsenen ja varajäsenen; sekä
9) oikeusministeriö on nimennyt oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavan jäsenen
ja varajäsenen.
3§
Nimeämismenettely
Nimettäessä 2 §:n 1 momentin 5–9 kohdassa tarkoitettuja jäseniä ja varajäseniä nimetään
ehdokkaita kaksi kertaa niin monta kuin on asetettavia jäseniä ja varajäseniä. Ennen 2 §:n
1 momentin 9 kohdassa tarkoitettua nimeämistä oikeusministeriön on kuultava oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavia yksikköjä.
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Korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus ilmoittavat 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tehtävien avoinna olemisesta ja ilmoittavat nimeämänsä jäsenet ja varajäsenet oikeusministeriölle.
Oikeusministeriö pyytää 2 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut nimeämiset Suomen
Asianajajaliitolta sekä valtakunnansyyttäjältä.
4§
Lautakunnan jäsenen eroaminen
Eron lautakunnan jäsenelle ja varajäsenelle myöntää valtioneuvosto.
Eroavan jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraaja edellä säädettyä
menettelyä noudattaen.
5§
Päätösvaltaisuus
Tuomarinvalintalautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan jäsentä tai varajäsentä.
6§
Tuomarinvalintalautakunnan henkilöstö
Tuomarinvalintalautakunnalla on sihteeri. Lautakunnalla voi lisäksi olla sivutoimisia esittelijöitä ja muuta henkilöstöä. Sihteerin ja sivutoimisen esittelijän tehtävänä on valmistella ja
esitellä lautakunnassa tehtävät nimitysesitykset ja lausunnot. Lisäksi sihteeri huolehtii lautakunnan muun toiminnan järjestämisestä.
Sihteerillä ja sivutoimisilla esittelijöillä tulee olla oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja hyvä tuomioistuimien toiminnan tuntemus.
Tuomarinvalintalautakunta nimittää sihteerin ja sivutoimiset esittelijät määräajaksi. Sihteeri
ottaa muun henkilöstön.
7§
Työjärjestys
Tuomarinvalintalautakunnan toimistosta ja henkilöstöstä sekä työskentelyn järjestämisestä
ja asioiden käsittelystä tuomarinvalintalautakunnassa määrätään tarvittaessa tarkemmin lautakunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.

237

23 luku
Tuomarinkoulutuslautakunta

1§
Tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävät
Tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävänä on:
1) huolehtia 20 luvun 3 §:n 2 momentissa ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kokeiden
suunnittelusta ja järjestämisestä;
2) osallistua tuomioistuinten jäsenille, esittelijöille, valmistelijoille ja muulle henkilöstölle
järjestettävän koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä oikeusministeriön kanssa;
3) antaa pyynnöstä oikeusministeriölle lausunnon tuomioistuinlaitoksen johtamiskoulutukseen tai muuhun koulutukseen valittavista henkilöistä sekä
4) myöntää 20 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden käyttää tuomarikoulutetun
nimikettä.
2§
Tuomarinkoulutuslautakunnan asettaminen ja kokoonpano
Tuomarinkoulutuslautakunnan asettaa valtioneuvosto viideksi vuodeksi kerrallaan.
Tuomarinkoulutuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat vakinaisessa virassa olevia tuomareita. Muina jäseninä on yksi syyttäjä, yksi asianajaja, yksi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen sekä yksi oikeusministeriötä edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunnan tuomarijäsenten tulee edustaa tasapuolisesti eri tuomioistuimia, minkä lisäksi
tuomarijäsenistä vähintään yhden on oltava päällikkötuomari.
3§
Tuomarinkoulutuslautakunnan jäsenten nimeäminen
Tuomarinkoulutuslautakunta asetetaan sen jälkeen, kun:
1) tuomarinvalintalautakunta on nimennyt puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut tuomarijäsenet sekä heidän varajäsenensä ilmoittautumisten perusteella;
2) valtakunnansyyttäjä on nimennyt syyttäjiä edustavan jäsenen ja varajäsenen;
3) Suomen Asianajajaliitto on nimennyt jäsentensä keskuudesta asianajajakuntaa edustavan
jäsenen ja varajäsenen;
4) oikeusministeriö on nimennyt oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustavan jäsenen
ja varajäsenen; sekä
5) oikeusministeriö on nimennyt oman jäsenensä ja varajäsenensä.
Jäsenten ja varajäsenten nimeämisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 22 luvun 3 §:n 1 ja
3 momentissa säädetään tuomarinvalintalautakunnan jäsenten nimeämismenettelystä.
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4§
Lautakunnan jäsenen eroaminen
Eron lautakunnan jäsenelle ja varajäsenelle myöntää valtioneuvosto.
Eroavan jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraaja edellä säädettyä
menettelyä noudattaen.
5§
Päätösvaltaisuus
Tuomarinkoulutuslautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä tai varajäsentä. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
lisäksi läsnä tulee olla vähintään kaksi tuomaria.
6§
Tuomarinkoulutuslautakunnan henkilöstö
Tuomarinkoulutuslautakunnalla on sihteeri, joka valmistelee ja esittelee lautakunnassa esillä
olevat asiat sekä huolehtii lautakunnan muun toiminnan järjestämisestä. Sihteerillä tulee olla
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä tuomioistuinten toiminnan tai aikuiskoulutuksen tuntemus.
Tuomarinkoulutuslautakunta nimittää sihteerin.
Lautakunnalla voi lisäksi olla muuta henkilöstöä, jonka ottaa sihteeri.
7§
Työjärjestys
Tuomarinkoulutuslautakunnan toimistosta ja henkilöstöstä sekä työskentelyn järjestämisestä
ja asioiden käsittelystä lautakunnassa määrätään tarvittaessa tarkemmin lautakunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.
24 luku
Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri
1§
Käyttötarkoitus
Oikeusrekisterikeskus ylläpitää yleiseen käyttöön tarkoitettua sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriä tuomareiden sidonnaisuuksien ja sivutoimien, tuomioistuinten asiantuntijajäsenten sidonnaisuuksien sekä esittelijöiden sivutoimien julkisuuden toteuttamiseksi.
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2§
Tuomioistuinten ilmoitusvelvollisuus
Tuomioistuimen on toimitettava sidonnaisuuksia sekä myönnettyjä sivutoimilupia koskevat
tiedot Oikeusrekisterikeskukselle merkittäväksi sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin.
Tuomioistuimet voivat ilmoittaa tiedot tallettamalla ne sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin.
3§
Rekisteriin merkittävät tiedot
Sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin merkitään tiedot tuomarin, tuomioistuimen asiantuntijajäsenen ja tuomioistuimen esittelijän sidonnaisuuksista ja myönnetyistä sivutoimiluvista samoin kuin sivutoimesta saatu tulo. Rekisteriin merkitään lisäksi asianomaisen henkilön nimi,
virka- tai tehtävänimike sekä sidonnaisuuden tai sivutoimen alkamis- ja päättymispäivä.
4§
Rekisteritietojen luovuttaminen
Jokaisella on oikeus saada tiedot sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin merkityistä tiedoista
siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä. Tuomioistuimen päällikkötuomarilla on oikeus
saada myös valtion virkamieslain 8 a §:n 4 momentissa ja 18 §:n 5 momentissa salassa pidettäväksi säädetyt tiedot.
Tuomioistuimilla on oikeus saada tiedot henkilöstönsä sidonnaisuuksista ja sivutoimista
teknisen käyttöyhteyden välityksellä.
5§
Tietojen poistaminen rekisteristä
Sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevat tiedot on poistettava rekisteristä kolmen vuoden kuluttua sidonnaisuuden tai sivutoimen päättymisestä.
25 luku
Virkarikosasiat
1§
Virkarikokset
Tuomioistuimet käsittelevät tuomioistuimen jäseniä ja tuomioistuimen virkamiehiä koskevat
virkarikossyyteasiat seuraavasti:
1) korkein oikeus, kun asia koskee hovioikeuden jäsentä;
2) hovioikeus, kun asia koskee:
a) sen tuomiopiiriin kuuluvan käräjäoikeuden jäsentä, käräjänotaaria, kansliapäällikköä sekä
myös kansliahenkilökuntaan kuuluvaa, jos asia koskee oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 7 a §:n
1 momentissa tarkoitetussa tehtävässä tehtyä virkarikosta, taikka
b) sen tuomiopiirin alueella sijaitsevan hallinto-oikeuden jäsentä, kansliapäällikköä, hallinto-oikeussihteeriä, notaaria tai käräjänotaaria;
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3) Helsingin hovioikeus, kun asia koskee:
a) korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden kansliapäällikköä tai esittelijää;
b) markkinaoikeuden jäsentä, kansliapäällikköä tai markkinaoikeussihteeriä;
c) vakuutusoikeuden jäsentä, kansliapäällikköä tai vakuutusoikeussihteeriä;
d) työtuomioistuimen jäsentä, kansliapäällikköä tai työtuomioistuinsihteeriä taikka
e) muun hovioikeuden kuin Helsingin hovioikeuden kansliapäällikköä, hovioikeussihteeriä
tai käräjänotaaria koskevan virkarikossyytteen ja
4) Turun hovioikeus, kun asia koskee 1 momentin 3 e kohdassa tarkoitettuja Helsingin hovioikeuden virkamiehiä.
Mitä tässä pykälässä säädetään kansliapäälliköstä, koskee myös 21 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuun muuhun vastaavan virkaan nimitettyä.
Esittelijän tehtävään 21 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella määrätystä on voimassa, mitä
tässä pykälässä säädetään saman tuomioistuimen esittelijän virassa toimivasta.
2§
Ylimpien tuomioistuinten jäseniä koskevat virkarikosasiat
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan nostetun syytteen
käsittelee perustuslaissa säädetyllä tavalla valtakunnanoikeus siten kuin valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä (196/2000) annetussa laissa säädetään.
26 luku
Muutoksenhaku
1§
Muutoksenhaku sivutoimilupaa koskevaan päätökseen
Edellä 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetusta sivutoimilupaa koskevasta tuomioistuimen päätöksestä
voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman oikeuden päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin
päätä.
2§
Muutoksenhaku kirjallista varoitusta koskevaan päätökseen
Edellä 17 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun päätökseen antaa kirjallinen varoitus haetaan muutosta
valittamalla. Asia on muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävä lainkäyttöasiana kiireellisesti.
Muutosta kirjallista varoitusta koskevaan päätökseen haetaan:
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1) käräjäoikeuden laamannin päätökseen hovioikeudelta;
2) hovioikeuden ja työtuomioistuimen presidentin päätökseen korkeimmalta oikeudelta;
3) hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomarin päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta sekä
4) korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentin päätökseen kyseiseltä tuomioistuimelta, jossa asia käsitellään täysistunnossa.
Valitus on 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista toimitettava sille tuomioistuimelle, jonka palveluksessa tuomari on. Tuomioistuimen on viivytyksettä toimitettava valituskirjelmä liitteineen, jäljennös valituksenalaisesta päätöksestä sekä päällikkötuomarin lausunto
valituksen johdosta muutoksenhakutuomioistuimeen.
Päätös on voimassa muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin
päätä.
3§
Muutoksenhaku virantoimituksesta pidättämistä koskevaan päätökseen
Edellä 17 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun päätökseen pidättää virantoimituksesta haetaan muutosta valittamalla. Asia on muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävä lainkäyttöasiana kiireellisesti.
Muutosta haetaan:
1) käräjäoikeuden päätökseen hovioikeudelta,
2) hovioikeuden ja työtuomioistuimen päätökseen korkeimmalta oikeudelta,
3) hallinto-oikeuden, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta sekä
4) korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen kyseiseltä tuomioistuimelta, jossa asia käsitellään täysistunnossa.
Valitus on 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista toimitettava sille tuomioistuimelle, jonka palveluksessa tuomari on. Tuomioistuimen on viivytyksettä toimitettava valituskirjelmä liitteineen, jäljennös valituksenalaisesta päätöksestä sekä lausuntonsa valituksen johdosta muutoksenhakutuomioistuimeen.
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin
toisin päätä.
4§
Muutoksenhaku työkyvyttömyyden perusteella annettavaa eroa
koskevaan päätökseen
Edellä 18 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun työkyvyttömyyden perusteella
annettavaa eroa koskevaan hovioikeuden päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimmalta oikeudelta. Asia on muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävä kiireellisenä.
Hovioikeuden päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin päätä.

242

5§
Muutoksenhaku asiantuntijajäsenen tehtävästä vapauttamista koskevaan päätökseen
Edellä 19 luvun 21 §:ssä tarkoitettuun asiantuntijajäsenen tehtävästä vapauttamista koskevaan hallinto-oikeuden tai vakuutusoikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Asia on muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävä kiireellisenä.
Hallinto-oikeuden tai vakuutusoikeuden päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakutuomioistuin toisin päätä.
27 luku
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
1§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
2§
Kumottavat lait

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
1) käräjäoikeuslaki (581/1993);
2) hovioikeuslaki (56/1994);
3) korkeimmasta oikeudesta annettu laki (665/2005);
4) hallinto-oikeuslaki (430/1999);
5) korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettu laki (1265/2006);
6) korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annettu laki (1266/2006);
7) markkinaoikeudesta annettu laki (99/2013);
8) vakuutusoikeuslaki (132/2003);
9) tuomareiden nimittämisestä annettu laki (205/2000) ja
10) alioikeuden istuntojen pitämisestä muualla kuin varsinaisessa istuntopaikassa annettu
laki (141/1932).
3§
Eräiden asetusten jääminen voimaan
Tällä lailla kumottujen lakien nojalla annetut tuomioistuinten tuomiopiirejä sekä käräjäoikeuden kanslioiden ja istuntopaikkojen sijaintia koskevat seuraavat asetukset jäävät voimaan:
1) käräjäoikeuslain 21 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla annettu valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä (410/2008);
2) hovioikeuslain 1 §:n 3 momentin nojalla annettu valtioneuvoston asetus hovioikeuksien
tuomiopiireistä (337/2013);
3) hallinto-oikeuslain 2 §:n nojalla annettu hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä annettu valtioneuvoston asetus (338/2013) sekä
4) käräjäoikeuslain 18 §:n nojalla annettu oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista (454/2009).
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4§
Päällikkötuomareita koskevat siirtymäsäännökset
Ennen tämän lain voimaantuloa haettavaksi julistetun päällikkötuomarin viran täyttämisessä
noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa nimitetty vakinainen päällikkötuomari voidaan hakemuksestaan siirtää asianomaisessa tuomioistuimessa avoinna olevaan muuhun tuomarin virkaan, kun
hän on toiminut päällikkötuomarin tehtävässä yhtäjaksoisesti vähintään seitsemän vuotta ja on
saavuttanut 63 vuoden iän. Päällikkötuomarin on ilmoitettava aikomuksestaan siirtyä muuhun
tuomarin virkaan ennen viran auki julistamista. Siirtämisestä päättää nimittävä viranomainen.
Tuomariksi siirtyneelle päällikkötuomarille maksetaan päällikkötuomarin tehtävää vastaava
palkka kahden vuoden ajan virkaan nimittämisestä lukien. Tuomarin tehtävään siirtynyt päällikkötuomari on lainkäyttöasiaa ratkaistaessa virkaikäjärjestyksessä päällikkötuomarin jälkeen
virkaiältään vanhin.
Ennen tämän lain voimaantuloa nimitetyn päällikkötuomarin on ensimmäisen kerran osallistuttava 11 luvun 9 §:ssä tarkoitettuihin terveydentilan tutkimuksiin viimeistään kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.
5§
Muita tuomareita koskevat siirtymäsäännökset
Tämän lain voimaan tullessa korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen nimike
muuttuu oikeusneuvokseksi.
Ennen tämän lain voimaantuloa haettavaksi julistetun hovioikeudenlaamannin ja vakuutusoikeuden laamannin viran täyttämisessä noudatetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa hovioikeudenlaamannin tai vakuutusoikeuden laamannin
virkaan nimitetyllä on tämän lain voimaantultua oikeus toimia sellaisessa tehtävässä, jossa
vaaditaan johtamistaitoa. Tässä tehtävässä toimiessaan he ovat 10 luvun 1 §:n 2 momentissa
tarkoitetun johtoryhmän sekä 13 luvun 10 §:ssä tarkoitetun kokoonpanon jäseniä.
6§
Muuta henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset
Ennen tämän lain voimaantuloa nimitettyyn korkeimman oikeuden esittelijään sovelletaan,
mitä kumotun korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n 1 momentissa ja 14 §:ssä säädetään. Vastaavasti ennen tämän lain voimaantuloa nimitettyyn korkeimman hallinto-oikeuden
esittelijään sovelletaan, mitä kumotun korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n 1
momentissa ja 15 §:ssä säädetään.
Tämän lain voimaan tullessa hovioikeuden viskaalin ja asessorin nimikkeet muuttuvat hovioikeussihteeriksi, työtuomioistuimen sihteerin nimike työtuomioistuinsihteeriksi ja vakuutusoikeuden asessorin nimike vakuutusoikeussihteeriksi.
Jos kumotun hovioikeuslain 9 §:ssä tarkoitettu esittelijä on nimetty asiassa hovioikeuden
kokoonpanoon ennen tämän lain voimaantuloa, kokoonpano on asiassa päätösvaltainen edelleen tämän lain tultua voimaan. Jos vakuutusoikeuden esittelijä on vakuutusoikeudessa käsiteltävässä asiassa lakimiesjäsenenä ennen tämän lain voimaantuloa, voi hän kuulua ratkaisukokoonpanoon tämän lain tultua voimaan.
Ennen tämän lain voimaantuloa nimitettyyn käräjäviskaaliin sovelletaan, mitä kumotun käräjäoikeuslain 3 a, 3 b, 4 a, 14 §:n 3 momentissa, 17 §:ssä ja 20 §:n 2 momentissa säädetään.
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7§
Muut siirtymäsäännökset
Jokainen tuomari, joka on tämän lain 13 luvun 12 §:n tai 14 luvun 5 §:n perusteella velvollinen ilmoittamaan sidonnaisuutensa, on velvollinen ilmoittamaan sidonnaisuutensa vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, onko sitä tehty aiemmin. Tuomioistuimen asiantuntijajäsen on velvollinen ilmoittamaan sidonnaisuutensa, kun hänet ensimmäisen kerran tämän lain voimaan tulon jälkeen nimitetään tehtäväänsä.
Jos tuomarin tai korkeimman oikeuden taikka korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, siihen
haetaan muutosta noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
8§
Viittaukset aikaisempaan lakiin
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen lainkohtaan, sen asemasta sovelletaan tämän lain vastaavaa säännöstä.
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2.

Laki
tuomioistuinharjoittelusta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Soveltamisala
Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista on voimassa, mitä tuomioistuinlaissa
( / ) säädetään.
Käräjänotaarin velvollisuuksista ja vastuusta on tuomiovaltaa käyttäessään soveltuvin osin
voimassa, mitä tuomioistuinlain 11 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään tuomarista.
2§
Tuomioistuinharjoittelun sisältö
Tuomioistuinharjoittelulla tarkoitetaan käräjäoikeuden, hovioikeuden ja hallinto-oikeuden
lainkäyttötehtäviin perehdyttävää käräjänotaarien harjoittelujärjestelmää, joka koostuu työharjoittelusta, koulutuksesta ja seurannasta.
Tuomioistuinharjoitteluun kuuluu kaksi kuuden kuukauden pituista harjoittelujaksoa. Ensimmäinen jakso suoritetaan käräjäoikeudessa ja toinen käräjäoikeudessa, hovioikeudessa tai
hallinto-oikeudessa.
3§
Käräjänotaarin nimittäminen ja kelpoisuusvaatimukset
Päällikkötuomari nimittää käräjänotaarin käräjäoikeuteen, hovioikeuteen ja hallintooikeuteen harjoittelujaksoa vastaavaksi määräajaksi.
Käräjänotaariksi käräjäoikeuteen voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on lainkäyttötehtävissä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet sekä soveltuvuus oikeudelliseen ratkaisutoimintaan. Käräjänotaariksi hovioikeuteen tai hallinto-oikeuteen
voidaan nimittää käräjäoikeudessa kuusi kuukautta käräjänotaarina toiminut henkilö.
Käräjänotaarin kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista on voimassa, mitä tuomioistuinlain 12 luvun 9 §:ssä säädetään tuomarista.
4§
Harjoittelupaikkojen julistaminen haettavaksi
Käräjäoikeus ilmoittaa harjoittelupaikat haettaviksi keskitetysti kerran vuodessa syyskuussa.
Ilmoituksessa on mainittava, jos harjoittelu voi tapahtua käräjäoikeuden lisäksi osittain hovitai hallinto-oikeudessa.
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5§
Tuomioistuinharjoitteluun hakeminen
Henkilön, joka haluaa suorittaa tuomioistuinharjoittelun, on haettava harjoittelijaksi siihen
käräjäoikeuteen, jossa hän haluaa aloittaa harjoittelunsa.
6§
Valinta tuomioistuinharjoitteluun
Tuomioistuinharjoitteluun valinta tapahtuu nimittämällä harjoittelija käräjänotaariksi määräaikaiseen virkasuhteeseen. Niiden harjoittelijoiden, jotka suorittavat harjoittelun osittain hovitai hallinto-oikeudessa, valinta tapahtuu asianomaisen käräjäoikeuden sekä hovi- tai hallintooikeuden kesken yksimielisellä päätöksellä.
7§
Valintaperusteet
Käräjänotaarin valinnassa noudatetaan 3 §:n 2 momentissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Arvioitaessa soveltuvuutta oikeudelliseen ratkaisutoimintaan voidaan ottaa huomioon hakijoiden opintomenestys, opintojen perusteella tai muutoin osoitetun oikeudellinen osaaminen
sekä aikaisempi työkokemus.
Hakijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia voidaan arvioida haastattelemalla. Tuomioistuin
voi hankkia hakijoista lausunnon tai muuta selvitystä.
8§
Tuomarinvakuutus
Ennen harjoittelun alkamista käräjänotaarin on annettava tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ssä
tarkoitettu tuomarinvakuutus käräjäoikeudessa.
9§
Ohjaus ja koulutus
Harjoittelupaikkana toimiva tuomioistuin nimeää käräjänotaarille ohjaajaksi tuomarin tai
esittelijän. Päällikkötuomarin ja harjoittelun ohjaajan tulee yhdessä huolehtia siitä, että käräjänotaaria ohjataan ja seurataan tehtäviensä suorittamisessa.
Käräjänotaarin tulee käräjäoikeudessa saada kokemusta tuomarin tehtävistä sekä hovi- ja
hallinto-oikeudessa esittelijän tehtävistä. Käräjänotaarille osoitettujen työtehtävien tulee riittävän monipuolisesti perehdyttää häntä näihin tehtäviin ja tuomioistuimen toimintaan.
Käräjänotaarilla tulee olla mahdollisuus osallistua harjoittelupaikassa järjestettävään koulutukseen sekä käräjänotaareille järjestettävään yhteiseen koulutukseen.
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10 §
Harjoittelusuunnitelma
Käräjänotaarille on harjoittelupaikassa laadittava harjoittelusuunnitelma, jossa määritellään
harjoittelun tavoitteet ja sisältö.
Harjoittelusuunnitelmassa on kuvattava harjoittelun tavoitteet ja tehtävät kussakin harjoitteluvaiheessa, perehdyttäminen ja kouluttaminen käsiteltäviin asiaryhmiin, työtehtävien seuranta ja palautteen antaminen sekä mainittava muut harjoittelun kannalta keskeiset seikat ja harjoittelijan ohjauksesta vastuussa olevat henkilöt.
11 §
Tehtävät
Käräjänotaarin tulee käräjäoikeudessa perehtyä tuomioistuimen kansliassa suoritettaviin tehtäviin sekä käsitellä ja itsenäisesti ratkaista hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita sen mukaan
kuin 12–14 §:ssä säädetään.
Hovioikeudessa käräjänotaari avustaa asioiden valmistelussa. Hän voi pitää pöytäkirjaa hovioikeuden istunnossa. Käräjänotaari voi toimia hovioikeuden esittelijänä sen mukaan kuin
hovioikeuden työjärjestyksessä määrätään.
Hallinto-oikeudessa käräjänotaari toimii hallinto-oikeuden esittelijänä.
12 §
Käräjänotaarin toimivalta käräjäoikeudessa
Käräjänotaari saa ilman eri määräystä toimittaa avioliittoon vihkimisiä sekä käsitellä ja ratkaista käräjäoikeuden kansliassa oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 ja 14 §:ssä tarkoitettuja asioita ja hakemusasioita. Käräjänotaari voi lisäksi pitää pöytäkirjaa käräjäoikeuden istunnossa ja
suorittaa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 11 a §:ssä säädettyjä tehtäviä.
13 §
Kaksi kuukautta virassa olleen käräjänotaarin toimivalta käräjäoikeudessa
Oltuaan virassa kaksi kuukautta käräjänotaari saa ilman eri määräystä toimia käräjäoikeuden
puheenjohtajana:
1) yhden tuomarin istunnossa hakemusasiassa;
2) yhden tuomarin istunnossa rikosasiassa, jossa mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta eikä vastaaja ole syytteessä
tarkoitetun rikoksen johdosta vangittuna, matkustuskiellossa tai virantoimituksesta pidätettynä; tällöin rangaistukseksi ei kuitenkaan voida tuomita muuta tai ankarampaa rangaistusta
kuin sakkoa;
3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä, jossa tällöin rangaistukseksi ei kuitenkaan voida tuomita muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa; ja
4) yhden tuomarin istunnossa sakon muuntorangaistusasiassa.
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14 §
Laamannin määräykseen perustuva käräjänotaarin toimivalta
käräjäoikeudessa
Laamanni voi määrätä virassa kaksi kuukautta olleen käräjänotaarin toimimaan yksittäisessä
asiassa:
1) puheenjohtajana, jos asia on riita-asia, joka koskee asuinhuoneiston vuokrausta tai jossa
riidan kohteena oleva rahamäärä taikka omaisuuden tai etuuden arvo on pääomaltaan enintään
20 000 euroa;
2) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 2 momentissa ja 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa;
3) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa;
4) jäsenenä oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 1 §:ssä ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa; ja
5) puheenjohtajana oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa rikosasiassa, jossa mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei
syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta eikä vastaaja ole syytteessä tarkoitetun rikoksen johdosta vangittuna, matkustuskiellossa tai virantoimituksesta pidätettynä.
Käräjänotaaria ei saa määrätä käsittelemään yksin tai käräjäoikeuden puheenjohtajana asiaa,
jota laatunsa tai laajuutensa vuoksi on pidettävä vaikeana ratkaista.
15 §
Keskeyttäminen
Päällikkötuomari voi perustellusta syystä myöntää käräjänotaarille luvan tuomioistuinharjoittelun keskeyttämiseen. Keskeytynyt harjoittelujakso suoritetaan loppuun samassa tuomioistuimessa.
16 §
Varatuomarin arvonimi
Se hovioikeus, jonka tuomiopiiriin kuuluvassa käräjäoikeudessa käräjänotaari on suorittanut
harjoittelun, myöntää varatuomarin arvonimen tuomioistuinharjoittelun suorittaneelle. Arvonimi myönnetään kirjallisesta hakemuksesta sen jälkeen, kun käräjänotaari on suorittanut loppuun kaikki hänelle uskotut tehtävät. Hakemukseen on liitettävä todistus suoritetusta harjoittelusta.
17 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen lainkohtaan, sen asemasta sovelletaan tämän lain vastaavaa säännöstä.
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3.

Laki
käräjäoikeuden lautamiehistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään tuomioistuinlain 2 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuista käräjäoikeuden lautamiehistä. Lautamiehen asemasta on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 1 §:ssä säädetään tuomioistuimen asiantuntijajäsenestä, jollei tässä tai muussa
laissa toisin säädetä.
Lautamiesten osallistumisesta rikosasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen on voimassa, mitä
oikeudenkäymiskaaren 2 ja 3 luvussa säädetään. Lautamiehen esteellisyydestä on voimassa,
mitä oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa säädetään tuomarin esteellisyydestä.
Lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain
(365/1995) 5 luvun kunnan luottamushenkilöä koskevia säännöksiä.
2§
Lautamiesten kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen
kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka
tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
3§
Lautamiesten lukumäärän vahvistaminen ja muuttaminen
Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden
tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Lautamiesten lukumäärää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muuttaa,
jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2
luvun 1 §:ssä mainitussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä on oleellisesti
muuttunut.
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Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi muuttaa lautamiesten lukumäärää ilman 2 momentissa tarkoitettua esitystä. Lautamiesten lukumäärän muuttuessa ministeriö voi samalla määrätä, onko asianomaisten kuntien alueilta valittujen lautamiesten
vaali toimitettava uudelleen jäljellä olevaksi vaalikaudeksi.
Ennen lautamiesten lukumäärän vahvistamista tai muuttamista on käräjäoikeudelle ja käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.
4§
Lautamiesten valinta
Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Jos pääkäsittely on kesken 1 momentissa säädetyn toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu.
Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
5§
Tuomarinvakuutus
Lautamiehen on annettava tuomarinvakuutus siten kuin tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ssä
säädetään.
6§
Lautamiesten osallistuminen istuntoihin
Käräjäoikeuden laamannin tulee huolehtia siitä, että lautamiehet osallistuvat käräjäoikeuden
istuntoihin vuorojärjestyksessä.
Maaoikeuden puheenjohtaja kutsuu maaoikeuden jäseniksi lautamiehet yhdestä tai useammasta käräjäoikeudesta, jonka tuomiopiirissä kysymyksessä olevan toimituksen kohteena oleva alue, raja tai osa siitä on. Erityisestä syystä maaoikeuden jäseniksi voidaan kutsua myös käräjäoikeuden tuomiopiiriin maaoikeusasioissa kuuluvan muun käräjäoikeuden lautamiehet.
Lautamies, joka on kalenterivuoden aikana ollut mukana istunnossa useampana kuin 20 päivänä, ei sinä kalenterivuonna saa enää osallistua istuntoon, ellei ole kysymys saman asian käsittelyn jatkamisesta.
7§
Tilapäisen lautamiehen kutsuminen
Jos käräjäoikeuden kokoonpanoa ei saada päätösvaltaiseksi sen vuoksi, että lautamiehelle on
tullut yllättävä este, eikä kokoonpanoa käräjäoikeuden toimintaa haittaamatta saada täydennetyksi lautamieheksi valitulla henkilöllä pitkien etäisyyksien tai muun paikallisista olosuhteista
johtuvan erityisen syyn vuoksi, käräjäoikeuden puheenjohtaja voi kutsua lautamieheksi tehtävään kelpoisen henkilön. Tilapäiseksi lautamieheksi kutsutun on ennen tehtävään ryhtymistään annettava tuomarinvakuutus käräjäoikeudessa.
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8§
Lautamiehen eroamisikä
Lautamies on velvollinen eroamaan tehtävästään saavuttaessaan tuomioistuinlain 18 luvun 1
§:ssä säädetyn eroamisiän.
9§
Lautamiehen vapauttaminen tehtävästään
Jos lautamies menettää kelpoisuutensa tai muuten tulee sopimattomaksi lautamiehen tehtävään, käräjäoikeuden on oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa vapautettava hänet tehtävästään tai määrättävä, ettei lautamies määräaikana saa
hoitaa lautamiehen tehtävää. Ennen tehtävänsä vapauttamista lautamiehelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Päätökseen lautamiehen tehtävästä vapauttamisesta tai tehtävän hoitamisen jatkamisesta, saa
asianomainen lautamies hakea muutosta hovioikeudelta valittamalla. Päätöstä on noudatettava
valituksesta huolimatta.
10 §
Avoimesta lautamiehen tehtävästä ilmoittaminen
Lautamiehen tehtävän tultua toimikauden aikana avoimeksi käräjäoikeuden laamannin on
ilmoitettava siitä asianomaiselle kunnalle uuden lautamiehen valitsemiseksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
11 §
Lautamiehen palkkio ja kustannusten korvaus
Lautamiehelle maksetaan valtion varoista:
1) palkkiota;
2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita lautamiestoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; sekä
3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.
Lautamiehen palkkion, korvausten ja päivärahan tarkemmat perusteet ja määrän vahvistaa
oikeusministeriö.
Lautamies, joka katsoo, että hän ei ole saanut 1 ja 2 momentin mukaista palkkiota tai korvausta, voi vaatia oikaisua asianomaisen käräjäoikeuden laamannilta. Jollei oikaisuvaatimusta
ole tehty vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana suorituksen olisi
pitänyt tapahtua, on oikeus sanottuihin etuisuuksiin menetetty. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea
muutosta.
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12 §
Lautamiehelle sattuneen tapaturman korvaaminen
Lautamiehen tehtävän hoitamisessa sattuneesta tapaturmasta suoritetaan korvaus valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työtapaturmasta. Korvausta suoritetaan siltä osalta kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen muun lain mukaan.
Korvauksen hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, korvauksesta, korvausasian käsittelystä,
puhevallan käyttämisestä, tietojen salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta, oikeudesta
tietojen saamiseen, oikeudesta ja velvollisuudesta tietojen antamiseen, muutoksenhausta korvausasiassa annettuun päätökseen, Valtiokonttorin takautumisoikeudesta ja aiheettoman korvauksen takaisin perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa (1343/1988) ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa laissa (625/1991) säädetään. Mitä näissä laeissa säädetään työntekijästä, työnantajasta ja vakuutuslaitoksesta, sovelletaan vastaavasti lautamieheen, käräjäoikeuteen ja tapaturmavakuutuslain 9 ja 30 §:n säännökset huomioon ottaen Valtiokonttoriin.
13 §
Herastuomarin arvonimi
Käräjäoikeuden laamanni voi myöntää tunnustukseksi pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta
käräjäoikeuden lautamiehenä herastuomarin arvonimen.
14 §
Virkarikokset
Lautamiestä syytetään virkarikoksesta hovioikeudessa noudattaen, mitä tuomioistuinlain 25
luvussa säädetään käräjäoikeuden jäsenestä. Hovioikeus määrää, voiko lautamies virkasyytteen vireilläolon ajan jatkaa tehtävässään.
15 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen lainkohtaan, sen asemasta sovelletaan tämän lain vastaavaa säännöstä.
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4.

Laki
ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin
tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Soveltamisala
Tässä laissa säädettyä menettelyä noudatetaan, kun Suomi nimeää yhden tai useamman kansallisen ehdokkaan kansainvälisissä tuomioistuimissa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa
avoinna oleviin tuomarin ja jäsenen tehtäviin.
2§
Avoimista tehtävistä ilmoittaminen
Kansainvälisissä tuomioistuimissa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa avoimena olevista
tuomarin ja jäsenen tehtävistä, joihin Suomi nimeää yhden tai useamman kansallisen ehdokkaan, on ennen ehdokkaiden nimeämistä ilmoitettava. Ilmoitus avoimesta tehtävästä on julkaistava asianmukaisella tavalla. Ehdokkaaksi voidaan nimetä vain tehtävään ilmoittautunut.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta menettelystä voidaan poiketa Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvan tai muun pakottavan syyn perusteella.
3§
Asiantuntijaneuvottelukunta
Valtioneuvosto asettaa valtioneuvoston kanslian esittelystä kuudeksi vuodeksi kerrallaan
asiantuntijaneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on valmistella ehdokkaiden nimeäminen kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin.
4§
Asiantuntijaneuvottelukunnan kokoonpano
Neuvottelukunnassa on yhdeksän jäsentä. Neuvottelukunnan jäseniä ovat valtioneuvoston
kanslian, ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden ja valtakunnansyyttäjänviraston edustajat, yliopistojen oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta tarjoavien yksiköiden edustaja, Suomen Asianajajaliiton edustaja sekä kulloinkin kysymyksessä olevan nimeämisasian valtioneuvostolle esittelevän ministeriön erikseen määräämä henkilö. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
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Kansainvälisten riitaisuuksien sovinnollisesta ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS
11/1924) 44 artiklan nojalla valtioneuvoston Pysyvän välitystuomioistuimen jäseniksi määräämät henkilöt ovat 1 momentissa tarkoitettuja jäseniä.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtioneuvoston kansliaa edustava jäsen ja varapuheenjohtajana tämän varajäsen. Kun kyse on toisen ministeriön esiteltäväksi valtioneuvostossa tulevasta nimeämisasiasta, neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuitenkin kyseistä
ministeriötä edustava jäsen ja varapuheenjohtajana tämän varajäsen.
5§
Asiantuntijaneuvottelukunnan päätösvaltaisuus
Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä
vähintään puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä.
6§
Nimeävä viranomainen
Suomen kansalliset ehdokkaat tässä luvussa tarkoitettuihin tehtäviin nimeää valtioneuvosto,
jollei heitä nimetä Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännössä (SopS 1/1956) määrätyn
menettelyn mukaisesti.
7§
Asetuksenantovaltuus
Edellä 4 §:ssä tarkoitetun neuvottelukunnan asettamisesta ja toiminnasta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
8§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) säännökseen, sen asemasta sovelletaan tämän lain vastaavaa säännöstä.
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5.

Laki
oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään vakuutusoikeuden päätösvaltaisuudesta, lainkäyttöasioiden käsittelystä vakuutusoikeudessa sekä ylimääräisestä muutoksenhausta vakuutusoikeuden päätökseen.
Vakuutusoikeudesta on lisäksi voimassa, mitä tuomioistuinlaissa ( / ) säädetään.
Asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996), jollei
erikseen toisin säädetä.
Oikeudenkäynnin julkisuudesta vakuutusoikeudessa on voimassa, mitä oikeudenkäynnin
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa (381/2007) säädetään.
2 luku
Päätösvaltaisuus
2§
Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus
Vakuutusoikeus on päätösvaltainen kokoonpanossa, johon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä, jollei jäljempänä toisin säädetä.
3§
Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus lääketieteellisessä asiassa
Jos lääketieteellinen selvitys voi vaikuttaa asian ratkaisuun, asian käsittelyyn osallistuu kaksi lainoppinutta jäsentä ja yksi lääkärijäsen, jollei jäljempänä toisin säädetä.
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4§
Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus kaksijäsenisenä
Vakuutusoikeus on päätösvaltainen kaksijäsenisessä kokoonpanossa, jossa on lainoppinut
jäsen ja lääkärijäsen, jollei asiassa ratkaistavana olevan kysymyksen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpanon käyttämistä. Edellytyksenä on, että ratkaistavana on muutoksenhakuasia,
jossa on kysymys Kansaneläkelaitoksen ensimmäisenä asteena ratkaisemasta muusta kuin
työkyvyttömyyseläkettä, työterveyshuollon korvausta, kuntoutusetuutta tai ammatillista kuntoutusta koskevasta asiasta ja jossa lääketieteellinen selvitys voi vaikuttaa asian ratkaisuun.
Kaksijäsenisessä kokoonpanossa käsitelty asia on siirrettävä kolmijäsenisen kokoonpanon
ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä.
5§
Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä
Vakuutusoikeus on päätösvaltainen yksijäsenisenä, jollei asiassa ratkaistavana olevan kysymyksen laatu edellytä kolmi- tai viisijäsenisen kokoonpanon käyttämistä ja ratkaistavana on
asia, jossa on kysymys:
1) vakuutusoikeudessa vireille tulleen ja sen toimivaltaan kuulumattoman asian jättämisestä
tutkimatta;
2) muutoksenhakuajan jälkeen tulleen asian jättämisestä tutkimatta;
3) uuden selvityksen johdosta etuuslaitokselle kokonaisuudessaan palautettavasta tai siirrettävästä asiasta;
4) ulosmittausta koskevasta asiasta ja siihen liittyvästä vaatimuksesta;
5) täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta asiasta ja siihen liittyvästä vaatimuksesta; tai
6) asiasta, jossa valitus, hakemus tai asiassa esitetyt vaatimukset on peruutettu kokonaisuudessaan, ja tällaiseen asiaan liittyvästä vaatimuksesta.
Yhden jäsenen kokoonpanossa jäsenenä on vakuutusoikeuden lainoppinut jäsen.
6§
Työoloja tai yritystoimintaa tuntevien jäsenten osallistuminen kokoonpanoon
Vakuutusoikeuden 2 §:ssä tarkoitettuun kokoonpanoon kuuluu kaksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevaa jäsentä sen mukaan kuin asian laatu edellyttää, kun on kysymys:
1) yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työeläkeasioista;
2) tapaturmavakuutus- tai sotilastapaturma-asioista;
3) työttömyyspäivärahasta, työmarkkinatuesta, työvoimapoliittisesta koulutustuesta, koulutuspäivärahasta, aikuiskoulutustuesta, ylläpitokorvauksesta, vuorottelukorvauksesta, palkkaturvasta taikka siitä, että henkilön pääsy työttömyyskassan jäseneksi on evätty tai hänet on
erotettu kassan jäsenyydestä;
4) kunnan palveluksessa olevien ansioeläkeasioista;
5) valtion palveluksessa tai siihen rinnastettavassa palveluksessa olevien ansioeläkeasioista;
6) yrittäjien ansioeläkeasioista; ja
7) maatalousyrittäjien ja maatalousyrittäjien tehtäviin rinnastettavissa tehtävissä toimineiden
ansioeläkeasioista tai tapaturmavakuutusasioista.
Edellä 1 momentin 1–5 kohdassa tarkoitetuissa asioissa käsittelyyn osallistuvista, mainitussa
momentissa tarkoitetuista jäsenistä toisen tulee olla työnantajatahoa ja toisen työntekijätahoa
edustava jäsen.
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7§
Sotilasvamma-asioita tuntevan jäsenen osallistuminen kokoonpanoon
Vakuutusoikeuden 2 §:ssä tarkoitettuun kokoonpanoon kuuluu kaksi korvauksensaajien oloja tuntevaa jäsentä tai yksi korvauksensaajien oloja tunteva jäsen ja yksi sotilasjäsen sen mukaan kuin asian laatu edellyttää, kun on kysymys sotilasvamman perusteella suoritettavaa korvausta tai asevelvollisen kuoltua suoritettavaa taloudellista tukea koskevasta asiasta.
8§
Vakuutusoikeuden päätösvaltaisuus eräissä asioissa
Vakuutusoikeus voi päättää muusta toimenpiteestä kuin lopullisesta pääasiaratkaisusta ilman
vakuutusoikeuden asiantuntijajäseniä.
Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanosta asiassa, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta
vakuutusoikeudessa, säädetään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa.
9§
Asian siirtäminen käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa istunnossa
Jos lainkäyttöasian tai siihen kuuluvan kysymyksen ratkaisulla saattaa olla periaatteellista
merkitystä lain soveltamisen kannalta tai asia on muutoin laajakantoinen taikka jos ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, lainkäyttöasia tai sen osa voidaan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa istunnossa.
Asian siirtämisestä täysistuntoon päättää ylituomari ja vahvennettuun istuntoon ylituomari
tai osaston johtaja.
10 §
Täysistunto
Vakuutusoikeuden täysistuntoon osallistuvat ylituomari puheenjohtajana, vakuutusoikeuden
vakinaiset tuomarit ja asiaa aikaisemmin käsitelleet jäsenet.
Täysistunto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä.
11 §
Vahvennettu istunto
Vakuutusoikeuden vahvennettuun istuntoon osallistuvat puheenjohtajana ylituomari tai
osaston johtaja sekä muina jäseninä asiaa aikaisemmin käsitelleet jäsenet sekä muut samalla
osastolla toimivat vakuutusoikeuden tuomarit avustavia tuomareita lukuun ottamatta.
Vahvennettu istunto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä.
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3 luku
Asian käsittely
12 §
Lainkäyttöasioiden ratkaiseminen
Vakuutusoikeudessa lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä istunnossa. Asia voidaan ratkaista
myös istuntoa järjestämättä sen jälkeen, kun kaikki ratkaisukokoonpanon jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään olleet asiasta yksimielisiä eikä jäsenistä kukaan ole vaatinut istunnon järjestämistä.
13 §
Kokoonpanon puheenjohtaja
Vakuutusoikeuden monijäsenisessä kokoonpanossa puheenjohtajana toimii kokoonpanon
virkaiältään vanhin lainoppinut jäsen, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.
14 §
Suullinen käsittely
Yksityisellä asianosaisella on oikeus pyytää suullisen käsittelyn toimittamista vakuutusoikeudessa. Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta
yksityisen asianosaisen pyynnöstä hallinto-oikeudessa, koskee suullisen käsittelyn toimittamista vakuutusoikeudessa.
15 §
Vireilletuloilmoitus
Vakuutusoikeuden tulee asian tultua vireille vakuutusoikeudessa antaa muutoksenhakijalle
ilmoitus asian vireille tulosta, arvio käsittelyajasta, tiedot kirjallisen ja suullisen selvityksen
huomioon ottamisesta asian käsittelyssä sekä ohjeet mahdollisen lisäselvityksen toimittamiseksi.
16 §
Vakuutusoikeuden asiantuntijalääkärit
Vakuutusoikeudessa on tuomioistuinlain 9 luvun 3 §:ssä tarkoitettujen jäsenten lisäksi vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreitä, joilta vakuutusoikeus pyytää tarvittaessa asiantuntijalausunnon.
Asiantuntijalääkäreiden nimittämisestä, kelpoisuusvaatimuksista, sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja tehtävästä vapauttamisesta on voimassa, mitä tuomioistuinlaissa säädetään vakuutusoikeuden lääkärijäsenestä.

259

17 §
Kirjallinen ja suullinen selvitys
Vakuutusoikeus voi jättää kirjallisen tai suullisen selvityksen huomioon ottamatta, jos selvitys saapuu vakuutusoikeuteen asian ratkaisupäivänä tai sen jälkeen. Tällaista selvitystä ei sisällytetä oikeudenkäyntiaineistoon.
18 §
Tuomarin toimivalta virkasuhteen päätyttyä
Tuomari on toimivaltainen lainkäyttöasiassa senkin jälkeen, kun hän ei enää ole tuomarin
virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vakuutusoikeudessa, jos hän on osallistunut asian
käsittelyyn vakuutusoikeuden istunnossa tai jos asia on ennen virkasuhteen päättymistä valmisteltu esiteltäväksi. Sama koskee vastaavasti asiantuntijajäsentä, jonka toimikausi on päättynyt.
19 §
Asioiden jakaminen
Asioiden jakamisesta vakuutusoikeudessa on voimassa, mitä tuomioistuinlain 10 luvun 7–8
§:ssä säädetään.
4 luku
Ylimääräinen muutoksenhaku
20 §
Päätöksen poistaminen
Vakuutusoikeus voi poistaa lainvoimaisen päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi siten kuin siitä erikseen säädetään. Päätöksen poistamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta. Menettelystä päätöksen poistamisessa on muuten
soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään valituksesta.
Päätöksen poistamista koskeva hakemusasia ratkaistaan vakuutusoikeuden kolmijäsenisessä
kokoonpanossa.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään päätöksen poistamisesta, vakuutusoikeus voi vireillä olevan asian ratkaisemisen yhteydessä poistaa siihen liittyvän päätöksen ilman hakemusta tai esitystä.
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21 §
Päätöksen purkaminen
Korkein hallinto-oikeus voi purkaa vakuutusoikeuden päätöksen, jos asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Päätöksen purkamisesta on tällöin muutoin voimassa, mitä siitä säädetään hallintolainkäyttölaissa.
Muutoin vakuutusoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei sovelleta hallintolainkäyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta.
Päätöksen purkamista koskevia 1 momentin säännöksiä ei sovelleta päätökseen, johon voidaan hakea muutosta ylimääräisellä muutoksenhakukeinolla korkeimmalta oikeudelta.
5 luku
Erinäiset säännökset
22 §
Vakuutusoikeuden oikeus saada tietoja ja virka-apua
Viranomaiset ja julkista tehtävää hoitavat yhteisöt sekä vakuutus- ja eläkelaitokset ovat salassapitosäännösten estämättä velvolliset pyynnöstä antamaan maksutta valitusasian käsittelyssä välttämättömiä tietoja sekä virka-apua vakuutusoikeudelle. Vastaava velvollisuus on
myös laillistetulla lääkärillä.
Vakuutusoikeudella on oikeus saada Kansaneläkelaitokselta 1 momentissa tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen
suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista
tietoja pyytävän on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.
23 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimassa olleeseen vakuutusoikeuslain
(132/2003) tai vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2003) säännökseen, sen asemasta sovelletaan tämän lain vastaavaa säännöstä.
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6.

Laki
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 § ja 6
luvun 6 § sekä
lisätään uusi 1 a luku seuraavasti:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään markkinaoikeuden toimivallasta, asioiden vireilletulosta ja käsittelystä markkinaoikeudessa sekä muutoksenhausta markkinaoikeuden ratkaisuun.
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, markkinaoikeudesta on voimassa, mitä tuomioistuinlaissa ( / ) säädetään.
——————————————
1 a luku
Yleiset säännökset asian käsittelystä
1§
Markkinaoikeuden päätösvaltaisuus
Markkinaoikeus on päätösvaltainen kokoonpanossa, johon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä, jollei jäljempänä toisin säädetä.
2§
Markkinaoikeuden päätösvaltaisuus patenttiasiassa
Edellä 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1–6 kohdassa mainitussa laissa markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaksi säädetyssä riita- tai hakemusasiassa markkinaoikeus on päätösvaltainen
kokoonpanossa, johon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä ja markkinaoikeusinsinööri. Jos
asian ratkaiseminen ei edellytä teknistä asiantuntemusta, markkinaoikeus on päätösvaltainen
myös kokoonpanossa, johon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä.
Käsiteltäessä 1 momentissa tarkoitettua riita- tai hakemusasiaa sekä muuta riita- tai hakemusasiaa taikka markkinaoikeudellista asiaa yhdessä markkinaoikeus on päätösvaltainen 1
momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa.
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Asiassa, jossa valitetaan patenttia, hyödyllisyysmallia tai integroidun piirin piirimallia koskevasta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä, markkinaoikeus on päätösvaltainen kokoonpanossa, johon kuuluu lainoppinut jäsen ja markkinaoikeusinsinööri sekä lisäksi toinen
markkinaoikeusinsinööri tai tuomioistuinlain 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu asiantuntijajäsen.
3§
Kahden jäsenen päätösvaltaisuus
Markkinaoikeus on lisäksi muussa kuin riita- tai hakemusasiassa päätösvaltainen kahden
jäsenen kokoonpanossa, jos asian laatu tai laajuus ei edellytä 1 §:ssä tai 2 §:n 3 momentissa
tarkoitettua kokoonpanoa.
Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa asiassa markkinaoikeus on tällöin päätösvaltainen
lainoppineen jäsenen ja markkinaoikeusinsinöörin kokoonpanossa sekä muussa 1 momentissa
tarkoitetussa asiassa kahden lainoppineen jäsenen kokoonpanossa.
Jos kahden jäsenen muodostaman kokoonpanon jäsenet niin päättävät tai jos he eivät ole
ratkaisusta yksimieliset, kahden jäsenen kokoonpanossa käsitelty asia on siirrettävä 1 §:ssä
tai 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuun kokoonpanoon.
4§
Yhden jäsenen päätösvaltaisuus teollis- tai tekijänoikeudellisessa
riita- tai hakemusasiassa
Riita- tai hakemusasiassa markkinaoikeudessa on yksi lainoppinut jäsen:
1) hakemusasiassa, jonka käsittelyä ei jatketa riita-asian käsittelystä säädetyssä järjestyksessä;
2) valmistelussa;
3) otettaessa vastaan todistelua pääkäsittelyn ulkopuolella; sekä
4) käsiteltäessä erikseen oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaista turvaamistointa koskevaa
asiaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun riita- tai hakemusasian käsittelyä saadaan jatkaa 1 §:ssä
taikka 2 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa, vaikka asia käsittelyn aikana
muuttuu sellaiseksi, että se tulisi käsitellä 1 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa. Samoin
voidaan menetellä, jos samaan oikeudenkäyntiin yhdistetään käsiteltäväksi myöhemmin vireille tullut 1 momentin mukaisessa kokoonpanossa käsiteltävä asia.
Edellä 1 momentin 1 tai 4 kohdassa tarkoitetussa asiassa markkinaoikeus on päätösvaltainen myös kahden tai kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa. Jos mainittu asia liittyy 2
§:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun riita-asiaan, markkinaoikeus on kuitenkin päätösvaltainen myös kahden tai kolmen jäsenen kokoonpanossa.
5§
Yhden jäsenen päätösvaltaisuus muussa asiassa
Muussa kuin 4 §:ssä tarkoitetussa asiassa markkinaoikeuden lainoppinut jäsen voi yksin:
1) päättää valmisteluistunnon, suullisen käsittelyn tai istunnon toimittamisesta ja muista
asian valmistelussa tarpeellisista toimenpiteistä sekä toimittaa valmisteluistunnon;
2) päättää täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevasta asiasta taikka muusta
täytäntöönpanoa tai vastaavaa väliaikaista toimenpidettä koskevasta asiasta;
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3) päättää kilpailulain (948/2011) 26 §:n 2 momentissa, 36 §:ssä tai 45 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta asiasta;
4) tehdä ratkaisun, jos valitus, hakemus tai esitys peruutetaan taikka asia jätetään tutkimatta tai sillensä, sekä vahvistaa sovinnon;
5) päättää oikeusavun myöntämistä, muuttamista tai lakkaamista taikka avustajan määräämistä, hänen määräyksensä peruuttamista tai toisen avustajan määräämistä markkinaoikeudessa koskevasta asiasta;
6) päättää oikeusapua saaneelle maksettavista korvauksista sekä avustajalle tulevan palkkion ja korvauksen määräämisestä, omavastuuosuudesta määräämisestä ja oikeusavun saajan
vastapuolen korvausvelvollisuudesta;
7) edellä tässä momentissa tarkoitetussa asiassa päättää velvollisuudesta korvata oikeudenkäyntikulut ja todistelukustannukset.
Asiassa, jossa valitetaan patenttia, hyödyllisyysmallia tai integroidun piirin piirimallia koskevasta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä, markkinaoikeusinsinööri voi yksin päättää valmisteluistunnon tai suullisen käsittelyn toimittamisesta ja muista asian valmistelussa
tarpeellisista toimenpiteistä sekä toimittaa valmisteluistunnon. Lisäksi mainitussa asiassa
markkinaoikeusinsinööri voi yksin tehdä ratkaisun, jos valitus peruutetaan taikka asia jätetään tutkimatta tai sillensä, sekä tällöin päättää myös velvollisuudesta korvata oikeudenkäyntikulut ja todistelukustannukset.
6§
Asian kiireelliseksi määräämistä koskeva päätösvaltaisuus
Jäljempänä 6 luvun 6 §:ssä tarkoitetun kiireelliseksi määräämistä koskevan hakemuksen
ratkaisee ylituomari tai, jos siihen on aihetta, markkinaoikeustuomari sen mukaan kuin markkinaoikeuden työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.
7§
Kokoonpanon puheenjohtaja
Markkinaoikeuden monijäsenisessä kokoonpanossa puheenjohtajana toimii kokoonpanon
virkaiältään vanhin lainoppinut jäsen, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.
8§
Kokoonpano lainoppineen jäsenen ollessa estynyt
Jos 1 §:ssä taikka 2 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa lainoppineelle jäsenelle on tullut este pääkäsittelyn, suullisen käsittelyn tai istunnon aloittamisen jälkeen,
markkinaoikeus on päätösvaltainen, kun lainoppineita jäseniä on vähintään kaksi.
9§
Kokoonpanon vahventaminen lisäjäsenellä
Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua kokoonpanoa voidaan vahventaa yhdellä lainoppineella jäsenellä, jos sitä asian laadun, laajuuden tai muun syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna. Samoin edellytyksin 2 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettua kokoonpanoa voidaan vahvistaa toisella markkinaoikeusinsinöörillä.
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10 §
Asiantuntijajäsenen osallistuminen kokoonpanoon
Edellä 1, 2, 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun kokoonpanoon voi kuulua lisäksi enintään kaksi asiantuntijajäsentä, jos asian laatu sitä edellyttää. Asiantuntijajäsenet eivät kuitenkaan saa
muodostaa kokoonpanon enemmistöä.
Istunnon puheenjohtaja määrää asiantuntijajäsenen osallistumaan asian käsittelyyn markkinaoikeuden työjärjestyksessä tarkemmin määrättyjen perusteiden mukaisesti ottaen huomioon asian käsittelyssä tarvittavan asiantuntemuksen laatu.
11 §
Asian siirtäminen käsiteltäväksi vahvennetussa istunnossa tai täysistunnossa
Lainkäyttöasia voidaan tarpeellisilta osiltaan siirtää käsiteltäväksi vahvennetussa istunnossa tai täysistunnossa, jos asian tai sen osan ratkaisua harkittaessa osoittautuu, että kokoonpanon ratkaisu poikkeaisi oikeuskäytännössä aikaisemmin omaksutusta kannasta. Myös muutoin periaatteellisesti merkittävä tai laajakantoinen lainkäyttöasia tai sen osa voidaan siirtää
käsiteltäväksi vahvennetussa istunnossa tai täysistunnossa.
Asian siirtämisestä täysistuntoon tai vahvennettuun istuntoon päättää ylituomari.
12 §
Vahvennetun istunnon päätösvaltaisuus
Vahvennettu istunto on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu seitsemän lainoppinutta jäsentä. Edellä 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa vahvennettu istunto on kuitenkin päätösvaltainen, kun
siihen osallistuu kuusi lainoppinutta jäsentä ja markkinaoikeusinsinööri.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, vahvennettuun istuntoon voi osallistua enintään
kaksi asiantuntijajäsentä, jos asian laatu sitä edellyttää.
Päättäessään lainkäyttöasian siirtämisestä vahvennettuun istuntoon ylituomarin on samalla
määrättävä asian käsittelyyn osallistuvat jäsenet ja asiantuntijajäsenet. Asian aikaisempaan
käsittelyyn osallistuneet jäsenet ja asiantuntijajäsenet osallistuvat asian käsittelyyn myös vahvennetussa istunnossa.
13 §
Täysistunnon päätösvaltaisuus
Täysistunto on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu vähintään kaksi kolmasosaa markkinaoikeuden jäsenistä.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, täysistuntoon voi osallistua enintään kaksi asiantuntijajäsentä, jos asian laatu sitä edellyttää.
Päättäessään lainkäyttöasian siirtämisestä täysistunnon käsiteltäväksi ylituomarin on samalla määrättävä asian käsittelyyn osallistuvat asiantuntijajäsenet. Asian aikaisempaan käsittelyyn osallistuneet avustavat tuomarit ja asiantuntijajäsenet osallistuvat asian käsittelyyn
myös täysistunnossa.
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14 §
Asian valmistelu ja ratkaiseminen
Asian valmistelusta markkinaoikeudessa vastaa markkinaoikeuden jäsen.
Markkinaoikeussihteeri voi osallistua asian valmisteluun sen mukaan kuin työjärjestyksessä
määrätään.
Asia ratkaistaan markkinaoikeudessa istunnossa ilman esittelyä.
15 §
Tuomarin toimivalta virkasuhteen päätyttyä
Tuomari on toimivaltainen lainkäyttöasiassa senkin jälkeen, kun hän ei enää ole tuomarin
virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa markkinaoikeudessa, jos hän on osallistunut asian
käsittelyyn markkinaoikeuden istunnossa, tai jos asia on ennen virkasuhteen päättymistä valmisteltu esiteltäväksi siinä. Sama koskee vastaavasti asiantuntijajäsentä, jonka toimikausi on
päättynyt.
16 §
Asioiden jakaminen
Asioiden jakamisesta markkinaoikeudessa on voimassa, mitä tuomioistuinlain 10 luvun 7–8
§:ssä säädetään.
——————————————
6 luku
Erinäiset säännökset
6§
Oikeudenkäynnin joutuisuus, asioiden käsittelyjärjestys ja
asian kiireelliseksi määrääminen
Asiat on käsiteltävä markkinaoikeudessa ilman aiheetonta viivytystä kohtuullisen ajan kuluessa.
Jollei erikseen ole toisin säädetty, asiat käsitellään markkinaoikeudessa niiden vireilletulon
järjestyksessä, jollei siitä ole aihetta poiketa ottaen erityisesti huomioon asian käsittelyn kesto,
asian laatu ja merkitys asianosaiselle.
Markkinaoikeus voi oikeudenkäynnin osapuolen kirjallisesta hakemuksesta päättää asian
määräämisestä kiireelliseksi, jos asian käsittelemiselle ennen muita asioita on erityisen painava syy ottaen huomioon oikeudenkäynnin kesto, asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä
muut perusteet kiireelliseksi määräämiselle. Kiireelliseksi määräämistä koskevaan hakemukseen ja sen käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 19 luvussa säädetään. Markkinaoikeuden päätösvaltaisuudesta kiireelliseksi määräämistä koskevan hakemuksen ratkaisemisessa säädetään 1 a luvun 6 §:ssä. Asian kiireelliseksi määräämistä koskevaan markkinaoikeuden ratkaisuun ei saa hakea erikseen muutosta.
—————
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Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 20 .
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen
markkinaoikeudesta annetun lain (99/2013) säännökseen, sen asemasta sovelletaan tämän
lain vastaavaa säännöstä.
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7.

Laki
työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työtuomioistuimesta annetun lain 4–7, 40 ja 47 §, sellaisena kuin niistä on 5 §
osittain laissa 561/2006, 6 § osittain laeissa 1208/2003 ja 561/2006, 40 § laissa 959/2000 sekä
47 § osittain laissa 1158/1997, ja
muutetaan työtuomioistuimesta annetun lain 2, 3, ja 8–10 § sellaisena kuin niistä on 2 § osittain laeissa 1007/1982, 214/2000 ja 561/2006, 8 § osittain laeissa 1007/1982, 951/1993,
252/1994, 59/2001 ja 445/2001 ja 9 § osittain laissa 1007/1982, seuraavasti:
2§
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, työtuomioistuimesta on voimassa, mitä tuomioistuinlaissa ( / ) säädetään.
3§
Työtuomioistuimen puheenjohtajana toimii presidentti tai työtuomioistuinneuvos. Puheenjohtajana voi tarvittaessa toimia myös tuomioistuinlain 8 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu
lainoppinut asiantuntijajäsen (varapuheenjohtaja).
4§
(kumotaan)
5§
(kumotaan)
6§
(kumotaan)
7§
(kumotaan)
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8§
Työtuomioistuin on päätösvaltainen, jollei 2 momentista muuta johdu, kun siinä on presidentti tai työtuomioistuinneuvos puheenjohtajana, toinen tuomioistuinlain 8 luvun 3 §:n 2
momentissa tarkoitetuista asiantuntijajäsenistä, jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, sekä neljä mainitussa momentissa tarkoitetuista työsuhteisiin perehtyneistä asiantuntijajäsenistä, joista kahden on oltava työnantaja- ja kahden työntekijäpuolelta. Työtuomioistuinneuvos voi toimia jäsenenä käsiteltäessä asiaa presidentin puheenjohdolla. Työtuomioistuimen jäsenenä voi toimia myös tuomioistuinlain 20 luvussa tarkoitettu avustava tuomari.
Näissä tapauksissa työtuomioistuinneuvokseen ja avustavaan tuomariin on sovellettava, mitä
tuomioistuinlaissa säädetään asiantuntijajäsenestä, joka ei edusta työnantaja- tai työntekijäetuja. Tarvittaessa tulee varajäsen poissaolevan tai puheenjohtajana toimivan jäsenen sijaan.
Käsiteltäessä virkaehtosopimusta tai julkisyhteisöä sitovaa työehtosopimusta koskevaa asiaa
työtuomioistuin on päätösvaltainen, kun kaksi tuomioistuinlain 8 luvun 3 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista virkasuhteisiin perehtyneistä asiantuntijajäsenistä, joista toinen on julkiselta
työnantajapuolelta ja toinen virkamiespuolelta, on läsnä yhden työnantajapuolelta ja yhden
työntekijäpuolelta olevan asiantuntijajäsenen sijasta.
Työtuomioistuin on päätösvaltainen 1 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa, kun siinä on
presidentti tai työtuomioistuinneuvos puheenjohtajana ja kaksi asiantuntijajäsentä, jotka eivät
edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, sekä yksi asiantuntijajäsen työnantaja- ja työntekijäpuolelta.
Katselmuksen voi suorittaa puheenjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä, joista asian laadun
mukaan toinen on yksityiseltä tai julkiselta työnantajapuolelta ja toinen vastaavasti työntekijätai virkamiespuolelta.
Jos lainkäytön yhdenmukaisuus, asiassa annettavan ratkaisun laaja merkitys tai muu tärkeä
syy vaatii, asian käsittelyyn työtuomioistuimessa osallistuvat puheenjohtajat ja kaikki varsinaiset asiantuntijajäsenet. Jolleivät kaikki jäsenet voi osallistua käsittelyyn, läsnä olevat määräytyvät 1 ja 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti.
Työtuomioistuimessa on vain puheenjohtaja valmistelussa ja ratkaistaessa asia tuomiolla 23
§:n 2 momentin nojalla. Puheenjohtaja voi määrätä sihteerin antamaan valmistelussa työtuomioistuimen puolesta haasteita ja kutsuja sekä toimittamaan kirjallisen valmistelun.
Työtuomioistuin on päätösvaltainen ratkaisemaan väitteen tuomarin esteellisyydestä, kun
siinä on puheenjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä, joista toinen on työnantajapuolelta ja toinen työntekijä- tai virkamiespuolelta.
9§
Työtuomioistuin kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
Presidentti määrää asioiden jakautumisesta 8 §:n mukaisesti työtuomioistuimen käsiteltäviksi ja vahvistaa puheenjohtajien ja jäsenten istuntovuorot. Asioiden jakamisesta työtuomioistuimessa on lisäksi voimassa, mitä tuomioistuinlain 10 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään.
10 §
Tuomarin toimivallasta virkasuhteen päättymisen jälkeen on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 3 luvun 5 §:ssä säädetään. Sama koskee asiantuntijajäsentä, jonka toimikausi on
päättynyt.
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40 §
(kumotaan)
47 §
(kumotaan)
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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8.

Laki
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain (547/1994) 2, 3, 6 ja 7 §,
sellaisena kuin niistä ovat 7 § laissa 432/1999 sekä 2 ja 3 § osaksi laissa 432/1999 seuraavasti:
2§
Lain suhde muihin säännöksiin
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä tuomioistuinlaissa ( /
) tai
muussa laissa tai asetuksessa säädetään hallinto-oikeudesta.
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimelle voidaan maakuntalailla antaa lain käyttötehtäviä
maakunnan toimivallan piiriin kuuluvissa hallintoasioissa.
3§
Hallinnollinen päällikkö
Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamanni on hallintotuomioistuimen hallinnollinen päällikkö.
Laamanni hoitaa ne hallinnolliset tehtävät, jotka tuomioistuinlain mukaan kuuluvat hallintooikeuden ylituomarille.
6§
Varajäsenet
Jos varsinainen jäsen on estynyt, hallintotuomioistuin voi kutsua varajäsenen hänen tilalleen.
Samassa istunnossa saa olla enintään yksi varajäsen.
Korkein hallinto-oikeus määrää riittävän määrän varajäseniä ja päättää samalla, missä järjestyksessä he tulevat estyneen jäsenen tilalle. Varajäsenten määräämistä varten hallintotuomioistuin tekee esityksenkorkeimmalle hallinto-oikeudelle. Varajäsenen tulee olla oikeustieteen
muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut. Varajäsenen on annettava tuomarinvakuutus siten kuin tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ssä säädetään, jollei hän ole tehnyt sitä aikaisemmin. Varajäsenen on ennen
tehtävään määräämistä ja tehtävän kestäessä annettava tuomioistuinlain 13 luvun 12 §:ssä
tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus.
Varajäsenen asemasta ja oikeudesta pysyä tehtävässään on voimassa, mitä tuomarin viranhaltijasta säädetään.
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7§
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen lausunto
Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta on hankittava lausunto ennen hallintotuomarin nimittämistä ja varajäsenten määräämistä. Samoin on meneteltävä määrättäessä tuomioistuinlain
5 luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asiantuntijajäseniä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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9.

Laki
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 6 a, 7, 8, 9 ja 12 § sekä 2 luvun 3 a §, sellaisena
kuin niistä ovat 1 luvun 6 a § laissa 1049/1986, 8 § laissa 1052/1991 ja 2 luvun 3 a § laissa
811/2008,
muutetaan 1 luvun 1–4 ja 6 §, 2 luvun 2 § ja 9 §, 3 luku ja 23 luvun 1 §, sellaisena kuin niistä ovat 1 luvun 1, 2 ja 4 § laissa 354/1987, 1 luvun 3 § laissa 58/1994, 2 luvun 2 § laissa
811/2008, 2 luvun 9 § laissa 666/2005, 3 luku osaksi laeissa 354/1987 ja 768/2002 ja 23 luvun
1 § laissa 690/1997 sekä
lisätään 1 lukuun siitä lailla 354/1987 kumotun tilalle uusi 5 § ja 2 lukuun uusi 7 a § ja 11 a
§ seuraavasti:
1 luku
Asian käsittely yleisissä tuomioistuimissa
1§
Tässä laissa säädetään oikeudenkäynnistä yleisissä tuomioistuimissa.
Yleisistä tuomioistuimista ja niiden jäsenistä on voimassa, mitä tuomioistuinlaissa ( /
säädetään.

)

2§
Käräjäoikeus käsittelee ja ratkaisee asioita istunnossa ja kansliassa.
Istunto tulee tarvittaessa toimittaa käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalla muulla paikkakunnalla kuin käräjäoikeuden sijaintipaikkakunnalla. Erityisestä syystä istunto voidaan toimittaa myös muulla kuin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalla paikkakunnalla.
3§
Hovioikeudessa asiat käsitellään ja ratkaistaan istunnossa.
4§
Korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään ja ratkaistaan jaostoissa esittelystä.
5§
Tuomioistuimen monijäsenisen kokoonpanon puheenjohtajana toimii kokoonpanon jäsenistä
virkaiältään vanhin lainoppinut jäsen, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.
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6§
Tuomioistuimen monijäseniseen ratkaisukokoonpanoon ei voi kuulua jäseniä, jotka ovat toisilleen 13 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja läheisiä.
6a§
(kumotaan)
7§
(kumotaan)
8§
(kumotaan)
9§
(kumotaan)
——————————————
12 §
(kumotaan)

2 luku
Päätösvaltaisuudesta
2§
Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa puheenjohtajan ja yhden muun jäsenen on oltava käräjäoikeuden laamanni tai käräjätuomari. Sama koskee 3 §:ssä tarkoitettua
kokoonpanoa.
3a§
(kumotaan)
7a§
Käräjäoikeuden laamanni voi kirjallisesti määrätä kansliahenkilökuntaan kuuluvan, joka on
antanut tuomarinvakuutusta vastaavan vakuutuksen sekä saanut tehtävään tarvittavan koulutuksen ja jolla on tehtävän hoitamiseen riittävä taito:
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1) oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukaisissa asioissa:
a) antamaan yksipuolisia tuomioita;
b) antamaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:n nojalla ratkaisuja oikeudenkäyntikulujen osalta sekä tuomioita silloin, kun vastaaja on myöntänyt kanteen; sekä
c) tekemään päätöksiä asian jättämisestä sillensä, kun kantaja on peruuttanut kanteensa eikä vastaaja vaadi asian ratkaisemista; sekä
2) ratkaisemaan avioliittolain (234/1929) 25 §:n 1 momentin nojalla avioerohakemuksen,
kun kummallakin puolisolla on kotipaikka Suomessa.
Jos 1 momentissa tarkoitettu asia on laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea ratkaista,
asia on siirrettävä käräjänotaarin tai käräjäoikeuden lainoppineen jäsenen ratkaistavaksi.
9§
Korkein oikeus on päätösvaltainen viisijäsenisenä, jollei laissa säädetä muuta kokoonpanoa.
(kumotaan)
Valitusluvan myöntämistä koskevat asiat käsitellään ja ratkaistaan jaostossa, jossa on kaksi
tai kolme jäsentä. Jos asia käsitellään kaksijäsenisessä jaostossa, se on siirrettävä kolmijäsenisen jaoston ratkaistavaksi, jos jaoston jäsenet niin päättävät tai jolleivät he ole ratkaisusta yksimieliset. Jos valituslupahakemus tai sen osa on 30 luvun 3 §:n 4 momentin mukaisesti siirretty käsiteltäväksi valituksen yhteydessä, valitusluvasta päättää valituksen käsittelevä jaosto.
Jaostossa, jossa on yksi jäsen, voidaan käsitellä ja ratkaista asia, joka koskee turvaamistointa, täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä taikka muuta vastaavaa väliaikaista toimenpidettä.
11 a §
Kansliahenkilöstöön kuuluva voi antaa haasteita ja todistuksia, suorittaa tiedoksiantoja sekä muita lainkäyttöasioiden valmisteluun, käsittelyyn tai täytäntöönpanoon liittyviä toimenpiteitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.
3 luku
Tuomioistuimen päätösvaltaisuudesta eräissä tilanteissa
1§
Tuomioistuimen monijäsenistä kokoonpanoa voidaan vahventaa yhdellä lainoppineella jäsenellä, jos se asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on perusteltua. Samoin
edellytyksin käräjäoikeudessa voi olla kolmas lautamies.
2§
Tuomioistuin on päätösvaltainen, vaikka sen monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä yhdelle
on tullut este pääkäsittelyn, suullisen käsittelyn, istunnon tai katselmuksen aloittamisen jälkeen. Kokoonpanossa on kuitenkin aina oltava vähintään yksi lainoppinut jäsen. Käräjäoikeus
on lisäksi päätösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään yksi.

275

3§
Jos hovioikeudessa asian ratkaisua istunnossa harkittaessa vallitseva mielipide poikkeaa
korkeimman oikeuden tai hovioikeuden taikka toisen hovioikeuden omaksumasta oikeusperiaatteesta tai lain tulkinnasta, asia tai sen osa voidaan siirtää käsiteltäväksi vahvennetussa istunnossa tai täysistunnossa. Myös muutoin periaatteellisesti merkittävä tai laajankantoinen
asia tai sen osa voidaan siirtää täysistunnon tai vahvennetun istunnon käsiteltäväksi. Asiaa,
jossa on toimitettu tai toimitettava suullinen käsittely, ei saa ilman erityistä syytä siirtää vahvennetun istunnon tai täysistunnon ratkaistavaksi.
Asian siirtämisestä täysistuntoon tai vahvennettuun istuntoon päättää presidentti.
Hovioikeuden täysistuntoon osallistuvat presidentti, vakinaiset tuomarit ja vuotta pidemmäksi määräajaksi nimitetyt määräaikaiset hovioikeuden tuomarit ja muutkin jäsenet, jos he
ovat osallistuneet asian käsittelyyn aikaisemmin. Täysistunto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet virassa olevista jäsenistä on läsnä.
Hovioikeuden vahvennetun istunnon kokoonpanoon kuuluu seitsemän jäsentä. Vahvennettuun istuntoon kuuluvat presidentti puheenjohtajana sekä jäseninä asiaa aikaisemmin käsitelleet vielä virantoimituksessa olevat jäsenet ja tarpeellinen määrä vakinaisista jäsenistä arvottuja lisäjäseniä.
4§
Korkeimmassa oikeudessa lainkäyttöasia voidaan tarpeellisilta osiltaan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa jaostossa, jos asian tai sen osan ratkaisua harkittaessa
osoittautuu, että jaosto on poikkeamassa korkeimman oikeuden aikaisemmin omaksumasta
kannasta. Myös muutoin periaatteellisesti merkittävä tai muutoin laajakantoinen lainkäyttöasia tai sen osa voidaan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa jaostossa.
Asian siirtämisestä täysistuntoon tai vahvennettuun jaostoon päättää presidentti.
Korkeimman oikeuden täysistuntoon osallistuvat presidentti ja virantoimituksessa olevat jäsenet.
Korkeimman oikeuden vahvennetun jaoston kokoonpanoon kuuluu 11 jäsentä. Vahvennettuun jaostoon kuuluvat asiaa jaostossa aikaisemmin käsitelleet vielä virantoimituksessa olevat
jäsenet ja tarpeellinen määrä muista jäsenistä arvottuja lisäjäseniä.
5§
Tuomari on toimivaltainen ratkaisemassaan lainkäyttöasiassa senkin jälkeen, kun hän ei
enää ole tuomarin virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa siinä tuomioistuimessa, jossa
asia on ratkaistu.
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23 luku
Äänestämisestä
Äänestämisestä yleensä
1§
Jos tuomioistuimen jäsenet eivät pääse neuvottelussa ratkaisusta yksimielisyyteen, tuomioistuimessa on suoritettava äänestys.
Äänestys suoritetaan virkaikäjärjestyksessä siten, että nuorin jäsen lausuu ensin (kumotaan)
mielipiteensä. Jos tuomioistuimen jäsen esittelee asian, hänen on kuitenkin ensin sanottava
mielipiteensä. Ratkaisukokoonpanon puheenjohtaja lausuu mielipiteensä kuitenkin aina viimeiseksi.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
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10.

Laki
hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:
muutetaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 1 § ja
lisätään lakiin uusi 51 a §, uusi 9 a ja 9 b luku sekä uusi 80 a ja 80 b § seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan lainkäyttöön yleisissä hallintotuomioistuimissa. Hallintotuomioistuimista on lisäksi voimassa, mitä tuomioistuinlaissa ( / ) säädetään.
Tätä lakia sovelletaan myös, kun hallintoasiassa tehtyyn päätökseen haetaan muutosta valittamalla tai ylimääräisellä muutoksenhakukeinolla hallintoviranomaiselta tai muutoksenhakuasioita käsittelemään perustetulta lautakunnalta tai muulta tähän rinnastettavalta erityiseltä viranomaiselta.
——————————————
51 a §
Asian ratkaiseminen hallintotuomioistuimessa
Hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat käsitellään ja ratkaistaan istunnossa esittelystä.
Tuomioistuimen monijäsenisen kokoonpanon puheenjohtajana toimii kokoonpanon jäsenistä
virkaiältään vanhin lainoppinut jäsen, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.
——————————————
9 a luku
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus
55 a §
Hallinto-oikeuden kokoonpano
Hallinto-oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, jollei tässä tai muussa laissa toisin
säädetä.
Hallinto-oikeuden monijäsenistä kokoonpanoa voidaan vahventaa yhdellä lainoppineella
jäsenellä, jos se asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on perusteltua.
Hallinto-oikeus on päätösvaltainen, vaikka sen monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä yhdelle on tullut este suullisen käsittelyn, istunnon tai katselmuksen aloittamisen jälkeen. Kokoonpanossa on kuitenkin aina oltava vähintään yksi lainoppinut jäsen.
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55 b §
Asiantuntijajäsenen osallistuminen hallinto-oikeuden kokoonpanoon
Hallinto-oikeus on päätösvaltainen kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi lainoppinutta jäsentä ja asiantuntijajäsen, kun on kysymys:
1) lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitetussa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua koskevasta asiasta;
2) adoptiolaissa (22/2012) tarkoitetusta asiasta, joka koskee adoptioneuvonnan keskeyttämistä, kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta kieltäytymistä tai palvelun keskeyttämistä,
adoptiolupaa taikka oikeutta tietojen saamiseen adoptioasiakirjoista;
3) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitetusta vastoin tahtoa tapahtuvaa erityishuollon antamista tai jatkamista koskevasta asiasta;
4) asiasta, jossa on kysymys mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitetusta henkilön määräämisestä hoitoon tai hoidon jatkamisesta hänen tahdostaan riippumatta tai hänen omaisuutensa haltuunotosta taikka yhteydenpidon rajoittamisesta;
5) asiasta, jossa on kysymys päätöksestä henkilön määräämisestä päihdehuoltolain
(41/1986) 11 tai 12§:n mukaisesti hoitoon tahdostaan riippumatta, sekä mainitun lain 13§:ssä
tarkoitetusta asiasta; sekä
6) tartuntatautilaissa (583/1986) tarkoitetuista asioista.
Muusta toimenpiteestä kuin lopullisesta pääasiaratkaisusta hallinto-oikeus voi 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa kuitenkin päättää ilman asiantuntijajäsentä.
55 c §
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa
Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelyssä kolmijäseniseen kokoonpanoon kuuluu kaksi lainoppinutta jäsentä ja luonnontieteen tai tekniikan alaan perehtynyt jäsen.
Jos asiassa ratkaistavana olevan kysymyksen laatu sitä edellyttää, hallinto-oikeus voi ratkaista asian myös nelijäsenisessä kokoonpanossa, johon kuuluu vähintään kaksi lainoppinutta
jäsentä.
Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukainen asia voidaan ratkaista laajemmassakin kokoonpanossa, jos asian erityinen laatu tai laajuus sitä edellyttää. Kokoonpanoon kuuluu tällöin
puheenjohtajan lisäksi tarpeellinen määrä luonnontieteen tai tekniikan alaan perehtyneitä jäseniä ja yhtä monta lainoppinutta jäsentä.
55 d §
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus kaksijäsenisenä
Hallinto-oikeus on päätösvaltainen kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä, jollei asiassa ratkaistavana olevan kysymyksen laatu edellytä kolmijäsenisen kokoonpanon käyttämistä ja
ratkaistavana on muutoksenhakuasia, jossa on kysymys:
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1) tuloverolaissa (1535/1992) tarkoitetusta luonnollisesta vähennyksestä, pääomatulosta
tehtävästä vähennyksestä, matkakustannusten korvauksesta, ansiotulosta tehtävästä vähennyksestä, verosta tehtävästä vähennyksestä tai alijäämän hyvityksestä taikka kiinteistöverolain
(654/1992), autoverolain (1482/1994) tai ajoneuvoverolain (1281/2003) soveltamisesta, metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) mukaisesta metsänhoitomaksusta tai perintö- ja
lahjaverolaissa (378/1940) tarkoitetusta omaisuuden arvon arvioimisesta;
2) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 18 luvussa tarkoitetusta lupa-asiasta tai 23 luvussa tarkoitetusta poikkeuksen myöntämisestä;
3) jätelain (646/2011) soveltamisesta;
4) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
(661/2009), kotikuntalain (201/1994) tai nimilain (694/1985) soveltamisesta;
5) siviilipalveluslain (1446/2007) soveltamisesta;
6) järjestyslain (612/2003) tai kokoontumislain (530/1999) soveltamisesta;
7) elatustukilain (580/2008), sosiaalihuoltolain (710/1982), toimeentulotuesta annetun lain
(1412/1997), lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973), vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) tai sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) soveltamisesta;
8) ulkomaalaislain (301/2004) soveltamisesta muutoin paitsi turvapaikkamenettelyssä tai
toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävän oleskeluluvan
osalta
9) passilain (671/2006) soveltamisesta;
10) perusopetuslain (628/1998) soveltamisesta;
11) tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993), valtion maksuperustelain (150/1992) tai maksuvapautuslain
(529/1980) soveltamisesta tai
12) perintökaaren (40/1965) 5 luvun 2 §:n mukaisesta valtiolle tulleen perinnön luovuttamisesta.
Hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös kaksijäsenisessä kokoonpanossa, jossa on lainoppinut jäsen ja asiantuntijajäsen, jos asia koskee mielenterveyslain mukaista hoidon jatkamista
koskevan päätöksen alistamista hallinto-oikeuden vahvistettavaksi.
Kaksijäsenisessä kokoonpanossa käsitelty asia on siirrettävä kolmijäsenisen kokoonpanon
ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimieliset.
55 e §
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä
Hallinto-oikeus on päätösvaltainen yksijäsenisenä ratkaistaessa muutoksenhakuasiaa, jossa
on kysymys:
1) pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) tai joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
annetun lain (469/1979) soveltamisesta;
2) valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) mukaisesta televisiomaksun
ja tarkastusmaksun määräämisestä;
3) ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) soveltamisesta; tai
4) ajokorttilaissa (386/2011) sekä tieliikennelain (267/1981) 5 luvussa säädetyistä ajooikeus- ja ajokorttiasioista.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia voidaan käsitellä myös 55 d §:n 1 momentissa tarkoitetussa kokoonpanossa.
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta yhden tuomarin kokoonpanossa säädetään ulkomaalaislain 193 §:n 2 momentissa, oikeusapulain (257/2002) 27 §:n 2 momentissa, vankeuslain (767/2005) 20 luvun 14 §:n 1 momentissa ja lastensuojelulain 85 §:ssä.
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55 f §
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus eräissä asioissa
Yksi lainoppinut jäsen voi:
1) ratkaista asian, jossa valitus tai muussa hallintolainkäyttöasiassa esitetyt vaatimukset on
peruutettu kokonaan,
2) ratkaista asian, jossa on kysymys siitä, onko valitus tai muu hallintolainkäyttöasia pantu
vireille määräajassa,
3) päättää siitä, onko hallinto-oikeus toimivaltainen käsittelemään siellä vireille pannun
asian ja
4) päättää hallintolainkäyttölain 32 §:ssä tai muussa laissa tarkoitetun täytäntöönpanoa
koskevan määräyksen antamisesta.
Yksi lainoppinut jäsen voi lisäksi päättää, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely tai katselmus, ja tehdä niiden toimittamiseen liittyvät ratkaisut sekä päättää myös muista asian valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä. Yksi lainoppinut jäsen voi myös hylätä suullisen käsittelyn
tai katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen.
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta asiassa, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta
hallinto-oikeudessa, säädetään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa.
55 g §
Hallinto-oikeuden täysistunto ja koko osaston istunto
Lainkäytön yhdenmukaisuuden kannalta tai muuten periaatteellisesti merkittävä tai laajakantoinen lainkäyttöasia tai sen osa voidaan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai koko
osaston istunnossa.. Lainkäyttöasian siirtämisestä käsiteltäväksi täysistunnossa päättää ylituomari ja koko osaston istunnossa ylituomari tai osaston johtaja.
Hallinto-oikeuden täysistuntoon osallistuvat puheenjohtajana ylituomari, vakinaiset ja vuotta pidemmäksi määräajaksi nimitetyt hallinto-oikeustuomarit sekä asiaa aikaisemmin käsitelleet muut jäsenet. Kun lainkäyttöasian käsittelyyn lain mukaan osallistuu asiantuntijajäsen,
tämä osallistuu vastaavasti myös asian käsittelyyn täysistunnossa. Täysistunto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet virassa olevista jäsenistä on läsnä.
Koko osaston istuntoon osallistuvat puheenjohtajana ylituomari tai osaston johtaja ja muina
jäseninä ne virantoimituksessa olevat hallinto-oikeustuomarit, jotka olivat osastolle määrättyinä silloin, kun asia määrättiin käsiteltäväksi koko osaston istunnossa. Avustava tuomari
osallistuu asian käsittelyyn koko osaston istunnossa, jos hän on osallistunut asian käsittelyyn
aikaisemmin. Kun lainkäyttöasian käsittelyyn lain mukaan osallistuu asiantuntijajäsen tai
luonnontieteen tai tekniikan alaan perehtynyt jäsen, hän osallistuu asian käsittelyyn myös koko osaston istunnossa. Koko osaston istunto on päätösvaltainen vähintään viisijäsenisenä. Jos
tässä säädetyn mukaisesti määräytyvässä kokoonpanossa on vähemmän kuin viisi jäsentä,
asia on siirrettävä täysistunnon ratkaistavaksi.
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55 h §
Tuomarin toimivalta virkasuhteen päätyttyä
Tuomari on toimivaltainen lainkäyttöasiassa senkin jälkeen, kun hän ei enää ole tuomarin
virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa siinä hallinto-oikeudessa jossa asia on ratkaistavana, jos hän on osallistunut asian käsittelyyn hallinto-oikeuden istunnossa tai jos asia on ennen virkasuhteen päättymistä valmisteltu esiteltäväksi siinä. Sama koskee vastaavasti asiantuntijajäsentä, jonka toimikausi on päättynyt.
9 b luku
Korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus
55 i §
Korkeimman hallinto-oikeuden kokoonpano
Korkein hallinto-oikeus on päätösvaltainen viisijäsenisenä, jollei tässä tai muussa laissa
toisin säädetä.
Korkeimman hallinto-oikeuden monijäsenistä kokoonpanoa voidaan vahventaa yhdellä
lainoppineella jäsenellä, jos se asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on perusteltua.
Korkein hallinto-oikeus on päätösvaltainen, vaikka sen monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä yhdelle on tullut este suullisen käsittelyn, istunnon tai katselmuksen aloittamisen jälkeen.
55 j §
Korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta vesilain
(587/2011), ympäristönsuojelulain (86/2000) sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) sekä kumotun vesilain (264/1961) mukaisten asioiden käsittelyyn.
Ympäristöasiantuntijaneuvokset osallistuvat myös Ahvenanmaata koskevien vastaavien ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn.
55 k §
Korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus patentti- sekä
hyödyllisyysmalli- ja piirimalliasioissa
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa osallistuu kaksi yli-insinöörineuvosta patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevien asioiden käsittelyyn.
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55 l §
Korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus kolmijäsenisenä
Korkein hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös kolmijäsenisenä käsittelemään ja ratkaisemaan:
1)valituslupaa koskevan asian ja siihen liittyvän vaatimuksen;
2) täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä taikka muuta täytäntöönpanosta annettavaa määräystä koskevan hakemus- tai valitusasian;
3)oikeusapua koskevan asian;
4)asian, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta korkeimmassa hallinto-oikeudessa;
5)asian, jossa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty valitus tai hakemus on peruutettu, ja
siihen liittyvän vaatimuksen;
6) asian, jossa hallinto-oikeus tai muu hallintolainkäyttöelin on jättänyt valituksen tai sen
käsiteltäväksi muulla tavoin saatetun asian tutkimatta, ja siihen liittyvän vaatimuksen;
7) asian, jossa on kysymys siitä, onko muutoksenhaku korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty
määräajassa tai onko asia jätettävä muulla perusteella korkeimmassa hallinto-oikeudessa tutkimatta, ja siihen liittyvän vaatimuksen;
8) mielenterveyslain (1116/1990) 24 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun valitusasian, ja tällaiseen asiaan liittyvän vaatimuksen;
9) ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian, jos hakemus yksimielisesti hylätään tai jätetään tutkimatta, ja tällaiseen asiaan liittyvän vaatimuksen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa asia voidaan käsitellä ja ratkaista ilman niitä asiantuntijajäseniä, joiden osallistumisesta muutoin ratkaisukokoonpanoon on erikseen
säädetty.
55 m §
Korkeimman hallinto-oikeuden täysistunto ja koko jaoston istunto
Periaatteellisesti merkittävä tai muuten laajakantoinen lainkäyttöasia tai sen osa voidaan
määrätä käsiteltäväksi täysistunnossa tai koko jaoston istunnossa. Lainkäyttöasian siirtämisestä käsiteltäväksi täysistunnossa päättää presidentti ja koko jaoston istunnossa presidentti
tai jaoston puheenjohtaja.
Korkeimman hallinto-oikeuden täysistuntoon osallistuvat puheenjohtajana presidentti ja virantoimituksessa olevat jäsenet. Kun lainkäyttöasian käsittelyyn lain mukaan osallistuu asiantuntijajäsen, tämä osallistuu vastaavasti myös asian käsittelyyn täysistunnossa tai koko jaoston istunnossa. Koko jaoston istunnossa käsiteltäväksi määrätyn asian ratkaisemiseen osallistuvat ne virantoimituksessa olevat jäsenet, jotka olivat määrättyinä jäseniksi kyseiselle jaostolle silloin, kun asia määrättiin käsiteltäväksi koko jaoston istunnossa. Jos tällainen asia on
ennen koko jaoston käsiteltäväksi määräämistä ollut käsiteltävänä suppeammassa kokoonpanossa, myös tähän kokoonpanoon kuuluneet jäsenet osallistuvat asian ratkaisemiseen koko
jaoston istunnossa riippumatta siitä, mille jaostolle he ovat tällöin määrättyinä. Jos näin
määräytyvässä ratkaisukokoonpanossa olisi vähemmän kuin seitsemän jäsentä, koko jaoston
istuntoon osallistuvat myös ne jäsenet, jotka istuntoajankohtana ovat määrättyinä jaoston jäseniksi. Koko jaoston istunnossa puheenjohtajana toimii presidentti, jaoston puheenjohtaja tai
virassa vanhin jaoston jäsen. Koko jaoston istunto on päätösvaltainen seitsemänjäsenisenä.
Jos edellä säädetyn mukaisesti määräytyvässä ratkaisukokoonpanossa olisi vähemmän kuin
seitsemän jäsentä, asia on siirrettävä käsiteltäväksi täysistunnossa.
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55 n §
Tuomarin toimivalta virkasuhteen päätyttyä
Tuomari on toimivaltainen ratkaisemassaan lainkäyttöasiassa senkin jälkeen, kun hän ei
enää ole tuomarin virassa tai määräaikaisessa virkasuhteessa korkeimmassa hallintooikeudessa, jos hän on osallistunut asian käsittelyyn korkeimman hallinto-oikeuden istunnossa.. Sama koskee vastaavasti asiantuntijajäsentä, jonka toimikausi on päättynyt.
——————————————
14 luku
Täydentävät säännökset
——————————————
80 a §
Tietojen ja virka-avun antaminen
Valtion ja kuntien sekä muun julkisyhteisön viranomaiset ovat pyynnöstä velvolliset antamaan salassapitosäännösten estämättä asian käsittelyssä tarvittavia tietoja ja muuta virkaapua hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
80 b §
Kansliahenkilöstön toimivalta
Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kansliahenkilöstöön kuuluva voi antaa
todistuksia, suorittaa tiedoksiantoja sekä muita lainkäyttöasioiden valmisteluun, käsittelyyn
tai täytäntöönpanoon liittyviä toimenpiteitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen hallinto-oikeuslain (430/1999) säännökseen, sen asemasta sovelletaan tämän lain vastaavaa
säännöstä.
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11.

Laki
valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion virkamieslain (750/1994) 12 luku, 53 a ja 54 a § sellaisena kuin niistä ovat
53 a § ja 54 a § laissa 288/2009 sekä
muutetaan 4, 18, 20, 57 ja 65 §, sellaisena kuin niistä ovat 4 § osaksi laeissa 593/2005,
901/2009 ja 1548/2011, 18 § osaksi laissa 387/2001 ja 65 § osaksi laeissa 604/2007 ja
1088/2007, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a § seuraavasti:
3a§
Tätä lakia sovelletaan myös tuomarin virkaan ja tuomariin, jollei laissa toisin säädetä.
Tuomarin nimittämisestä ja virkasuhteesta on lisäksi voimassa, mitä tuomioistuinlaissa ( /
) säädetään.
Mitä 9, 10 ja 22 §:ssä, 23 §:n 4 momentissa, 25, 26, 26 a ja 27–34 §:ssä, 8 luvussa, 40 §:n 1
momentissa, 44 §:ssä ja 66 §:n 3 momentissa säädetään, ei koske tuomarin virkaa eikä tuomaria.
Poiketen siitä, mitä 35 §:n 3 momentissa säädetään, tuomaria ei voida oikeuttaa jatkamaan
tuomarin virassa eroamisiän jälkeen.
4§
Virkoja voidaan perustaa palkkauksiin käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa.
Säännökset virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Seuraavia virkoja ei saa perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä muuttaa,
ellei kutakin virkaa ole valtion talousarviossa eritelty:
1) valtioneuvoston oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin sekä oikeuskanslerinviraston
kansliapäällikön virat;
2) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin tai amiraalin, puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, kenttäpiispan ja asessorin virat;
3) rajavartiolaitoksen päällikön ja apulaispäällikön sekä kenraalin tai amiraalin virat.
18 §
Virkamies ei saa ottaa vastaan eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei asianomainen viranomainen hakemuksesta
myönnä hänelle siihen lupaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna.
Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Tuomarin ja tuomioistuimen esittelijän
sivutointen luvanvaraisuudesta on lisäksi voimassa, mitä tuomioistuinlain 11 luvussa ja 21 luvun 10 §:ssä säädetään.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että virkamies ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista taikka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
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Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta virkamiehen on tehtävä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle. Viranomainen voi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen
ja pitämisen 2 momentissa säädetyillä perusteilla.
Sivutoimella tarkoitetaan 1–3 momentissa virkaa sekä palkattua työtä ja tehtävää, joista virkamiehellä on oikeus kieltäytyä, samoin kuin ammattia, elinkeinoa ja liikettä. Sen lisäksi, mitä
tässä pykälässä säädetään, on noudatettava laissa tai asetuksessa eri hallinnonaloilla sivutoimista annettuja erityissäännöksiä.
Sivutoimen harjoittamista koskevan ilmoituksen tai lupahakemuksen yhteydessä esitetyt tiedot välimiesoikeusriidan asianosaisista ovat salassa pidettäviä. Tiedot välimiesoikeuden asianosaisten avustajista ovat kuitenkin julkisia, jos avustajana toimii asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu
luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.
20 §
Virkamies voidaan määräajaksi siirtää työskentelemään toisessa virastossa ja muu virkamies
kuin tuomioistuinlain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu tuomari myös muun työnantajan kuin valtion
palveluksessa, jos siirto parantaa virkamiehen edellytyksiä virkatehtävien suorittamiseen tai
edistää virkamiehen palvelussuhteen jatkumista tai virkamiehen työllistymistä ja jos vastaanottava työnantaja ja virkamies ovat antaneet siirtoon suostumuksensa. Virkamies on tämän
määräajan virkasuhteessa siihen virastoon, josta hänet siirretään.
12 luku
(kumotaan)
53 a §
(kumotaan)
54 a §
(kumotaan)
57 §
Valtioneuvoston tai viraston tekemään virkamiestä koskevaan päätökseen virkamies saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Tuomioistuimen tekemään tuomarin tai esittelijän sivutointa koskevaan päätökseen haetaan muutosta siten kuin tuomioistuinlain 26 luvun 1 §:ssä säädetään. Päätös tulee noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä. Edellä 53 §:ssä tarkoitettu asia on käsiteltävä hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.
Myös viranomainen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla on
ratkaistu valitus viranomaisen tämän lain nojalla tekemästä päätöksestä tai jolla on ratkaistu
56 §:ssä tarkoitettu hallintoriita-asia.
Seuraaviin virkamiestä tai viran hakijaa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei laissa toisin säädetä:
1) nimittäminen virkaan tai virkasuhteeseen;
2) viraston yhteisen viran sijoittaminen viraston sisällä;
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3) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntäminen tai epääminen; sekä
4) tehtävään määrääminen, jos virkamies on antanut suostumuksensa tehtävään määräämiseen.
Jos 3 momentin 2 tai 4 kohdassa tarkoitettu päätös merkitsee viran sijoituspaikkakunnan
muuttumista, päätökseen saa hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.
65 §
Virkamies katsotaan eronneeksi aikaisemmasta virasta siitä ajankohdasta, josta hänet on
muutoin kuin määräajaksi nimitetty toiseen valtion virkaan. Jos toinen valtion virka on kuitenkin 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu sivutoimi, virkamiehen ei katsota eronneen aikaisemmasta virasta tällaiseen sivutoimiseen virkaan nimittämisen vuoksi.
Virkamies katsotaan niin ikään eronneeksi valtion virasta siitä ajankohdasta, josta hänet on
nimitetty eduskunnan kanslian, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tai valtiontalouden
tarkastusviraston virkaan.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, virkamies katsotaan eronneeksi valtion virasta
siitä ajankohdasta, kun hänet nimitetään päällikkötuomarin virkaan tuomioistuinlain 13 luvun
2 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi määräajaksi.
Jos virkaan nimitetty virkamies nimitetään toiseen valtion virkaan ja tähän virkaan liittyy
koeaika, virkamies katsotaan eronneeksi aikaisemmasta virasta, kun koeaika on päättynyt,
jollei uutta virkasuhdetta ole koeaikana purettu. Virkamies on virkavapaana aikaisemmasta virastaan siihen saakka, kunnes koeaika uudessa virassa päättyy.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Ennen tämän lain voimaantuloa nimitettyyn korkeimman oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden esittelijään sovelletaan, mitä kumotussa 12 luvussa ja 53 a ja 54 a §:ssä säädetään.
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12.

Laki
sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 1, 3, 11 ja 12 §, sellaisena kuin niistä on 3
§ osittain laeissa 269/1995 ja 249/2006 sekä 11 § osittain laissa 517/2013, seuraavasti:
1§
Sotilasoikeudenkäyntiasiat käsitellään yleisissä tuomioistuimissa rikosasioista säädetyssä
järjestyksessä noudattaen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään. Sotaoikeuksista säädetään 6 luvussa.
Sotilasoikeudenkäyntiasioita käsitteleviä alioikeuksia ovat Etelä-Karjalan, Helsingin, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan,
Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja VarsinaisSuomen käräjäoikeudet. Muutoksenhakutuomioistuimena niiden päätöksistä on Helsingin hovioikeus.
3§
Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun käräjäoikeuden käsitellessä sotilasoikeudenkäyntiasiaa tuomioistuimessa on puheenjohtaja ja kaksi sotilasjäsentä. Puheenjohtajana toimii laamanni
tai käräjätuomari niin kuin käräjäoikeuden työjärjestyksessä määrätään. Asia käsitellään tässä
kokoonpanossa myös oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 5 a luvussa
tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä. Kurinpitovalitusasioita käsitellessään tuomioistuin on
päätösvaltainen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja.
Hovioikeuden käsitellessä sotilasoikeudenkäyntiasiaa jaostoon kuuluu sen säännönmukaisen
kokoonpanon lisäksi kaksi sotilasjäsentä. Sotilasjäsenet eivät kuitenkaan osallistu sen ratkaisemiseen, myönnetäänkö asianosaiselle jatkokäsittelylupa.
Korkeimmassa oikeudessa on sotilasoikeudenkäyntiasiaa käsiteltäessä säännönmukaisen
kokoonpanon lisäksi kaksi sotilasjäsentä, ei kuitenkaan silloin, kun asia käsitellään jaostossa,
jossa on vähemmän kuin viisi jäsentä.
Sotilasjäsenten tehtävään määräämisestä ja kelpoisuudesta säädetään 3 luvussa.
Tuomioistuimen päätösvaltaisuudesta eräissä tilanteissa on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 3 luvussa säädetään.
11 §
Alioikeuden sotilasjäsenet ja heille riittävän monta varajäsentä määrää hovioikeus maavoimien komentajan esityksestä.
Hovioikeuden sotilasjäsenet ja heille varajäsenet määrää korkein oikeus puolustusministeriön ehdottamista henkilöistä.
Korkeimman oikeuden sotilasjäsenet ja heille varajäsenet määrää tasavallan presidentti.
Sotilasjäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Heidät nimitetään enintään siihen saakka, kun he
täyttävät tuomarille säädetyn eroamisiän.
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12 §
Sotilasjäsenen asemasta, oikeudesta pysyä tehtävässään sekä velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuutensa on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomioistuinlain 19 luvussa säädetään asiantuntijajäsenestä. Sotilasjäsenen on ennen tehtäväänsä ryhtymistä annettava tuomarinvakuutus siten kuin tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ssä säädetään.
Sotilasjäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa on säädetty tuomarin esteellisyydestä.
Sotilasjäsenellä on oikeus saada palkkiota noudattaen, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22
§:ssä säädetään tuomioistuimen asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Tällä lailla kumotaan sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annettu laki (327/1983).
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13.

Laki
kielilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kielilain (423/2003) 16 a §, sellaisena kuin se on laissa 631/2005 ja
muutetaan 26 § sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:
16 a §
(kumotaan)
26 §
Valtion viranomaisten työkieli
Valtion viranomainen käyttää työkielenään virka-alueen väestön enemmistön kieltä, jollei
toisen kielen tai molempien kielten taikka erityisestä syystä vieraan kielen käyttäminen ole
tarkoituksenmukaisempaa.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

290

14.

Laki
kiinteistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 243 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa
1180/2000, 1159/2005 ja 575/2009, seuraavasti:
243 §
Maaoikeudessa on puheenjohtajana käräjäoikeuden lainoppinut jäsen sekä muina jäseninä
maaoikeusinsinööri ja kaksi lautamiestä. (kumotaan) Maaoikeudessa voi olla lisäksi toinen
lainoppinut jäsen, jos sitä asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on pidettävä
perusteltuna. Samoin edellytyksin maaoikeudessa voi olla toinen maaoikeusinsinööri. Maaoikeus on päätösvaltainen, vaikka sen monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä yhdelle on tullut
este pääkäsittelyn tai katselmuksen aloittamisen jälkeen. Kokoonpanossa on kuitenkin aina oltava vähintään yksi lainoppinut jäsen. Käräjäoikeus on lisäksi päätösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään yksi.
Maaoikeus on päätösvaltainen myös, kun siinä on vain puheenjohtaja:
1) kun kysymys on 232 §:n 3 momentissa, 235 tai 254–258 §:ssä tarkoitetusta tai muusta
niihin rinnastettavasta käsittelyn valmistelemista tarkoittavasta toimenpiteestä taikka 7 §:n 2
momentissa, 194 a §:n 2 momentissa, 240 tai 264 §:ssä, 265 §:n 1 tai 3 momentissa, 275 §:n 2
momentissa taikka 278 a §:ssä tarkoitetusta asiasta;
2) kun maaoikeuden käsiteltävänä on valitus toimitusmiesten päätöksestä, jolla toimitusmiestä koskeva estemuistutus on hylätty, tai jos valitus koskee kiinteistöjen yhdistämispäätöstä taikka kiinteistörekisterin pitäjän kiinteistörekisterilain (392/1985) nojalla tekemää päätöstä
tai kiinteistönmuodostamislain 277 §:n 2 momentissa tarkoitettua oikaisupäätöstä; sekä
3) kun asia ratkaistaan 259 §:n 3 momentin nojalla pääkäsittelyä toimittamatta kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella.
Maaoikeusinsinööri osallistuu tarvittaessa asian valmisteluun 2 momentissa tarkoitetuissa
asioissa.
Kirjaamisasiassa maaoikeus on päätösvaltainen, kun siinä on yksin puheenjohtaja. Maaoikeudessa voi olla lisäksi toinen lainoppinut jäsen ja maaoikeusinsinööri, jos sitä asian laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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15.

Laki
ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta
virkakelpoisuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
annetun lain (531/1986) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1273/1987 ja 1123/2008, seuraavasti:
2§
Julkinen virka ja toimi
Julkisella viralla tarkoitetaan tässä laissa valtion, kunnan tai kuntainliiton virkaa sekä itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen virkaa ja tointa.
Julkisella toimella tarkoitetaan tässä laissa työsopimussuhteista tehtävää kunnan ja kuntainliiton palveluksessa sekä yksityisen yhteisön ja laitoksen sellaisen toiminnan piirissä, josta aiheutuviin kustannuksiin voidaan suorittaa valtionapua.
Tämä laki ei koske virkaa, jonka kelpoisuusvaatimuksiin ja nimittämisperusteisiin sovelletaan tuomioistuinlakia ( / ).
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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16.

Laki
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003)
6 § seuraavasti:
6§
Valtion henkilöstön suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset
Valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virka-alueen väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää suullista ja
kirjallista taitoa. Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen erinomaista
suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Tuomarin virkaan vaadittavista kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään
tuomioistuinlaissa ( / ). Upseerin virkaan vaadittavista suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää poikkeuksista 1 momentissa säädetyistä suomen
ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista, jos työtehtävät sitä edellyttävät tai
jos eri kielten käyttämistä edellyttävien työtehtävien jako viranomaisessa sen sallii taikka vaatimuksista poikkeamiselle on muita erityisen painavia syitä.
Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle henkilöstölle asetettavista suomen ja ruotsin kielen
taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan myös antaa valtuutus suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevien
kelpoisuusvaatimusten säätämiseen asianomaisen ministeriön asetuksella niissä tapauksissa,
joissa henkilöstölle ei kielitaitovaatimusten lisäksi aseteta muita kelpoisuusvaatimuksia.
Eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin kanslian henkilöstön suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään erikseen.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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17.

Laki
oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain (372/2010) 17
§ seuraavasti:
17 §
Tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa tietoja oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin
sähköisesti:
1) ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä viranomaiselle oikeushallinnon viranomaisen
ratkaisun täytäntöön panemiseksi tai merkinnän tekemiseksi viranomaisen rekisteriin;
2) ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä sekä diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle oikeushallinnon viranomaisiin kohdistuvaa laillisuusvalvontaa varten taikka valvontatoiminnan suunnittelemiseksi tai vireillä olevan asian käsittelemiseksi;
3) ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä 15 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa
niille, jotka säännönmukaisesti tarvitsevat tietoja luoton myöntämistä ja valvontaa varten tai
jotka harjoittavat luottotietotoimintaa.
Oikeusrekisterikeskus voi salassapitosäännösten estämättä tuottaa ja luovuttaa ratkaisu- ja
päätösilmoitusjärjestelmästä hovioikeudelle sen pyynnöstä sellaisia tietoaineistoja, joita hovioikeus tarvitsee sille tuomioistuinlain ( / ) mukaan kuuluvan valvontatehtävän suorittamiseksi.
Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa tiedotusvälineille toimituksellisiin tarkoituksiin myös
kopioina, sähköisenä tallenteena tai teknisen käyttöyhteyden avulla sellaisia oikeudenkäynnin
perustietoja ja muita diaaritietoja diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä, jotka tuomioistuimessa ovat julkisia ja joiden luovuttamista tuomioistuin ei ole rajoittanut 16 §:n 3 momentin nojalla. Tietoja voidaan luovuttaa edellä tarkoitetulla tavalla asioista, jotka kuukauden kuluessa tiedon luovuttamishetkestä tulevat suulliseen käsittelyyn tai
joissa hallintotuomioistuin järjestää katselmuksen, tai jotka ovat tulleet vireille tiedon antamista edeltäneen kuukauden aikana taikka joiden käsittelyvaiheita tiedotusväline on tietojenvälitysjärjestelmään tekemällään merkinnällä osoittanut seuraavansa.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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18.

Laki
avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan avioliittolain (234/1929) 17 a §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 572/2008 ja
611/2011, seuraavasti:
17 a §
Siviilivihkimisen on velvollinen toimittamaan:
1) laamanni, käräjätuomari ja käräjäviskaali;
2) käräjänotaari, joka on tuomioistuinharjoittelusta annetun lain ( / ) nojalla toimivaltainen toimittamaan vihkimisiä; sekä
3) maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja ja maistraatissa toimiva julkinen notaari.
Siviilivihkimisen on oikeutettu toimittamaan se, jolle maistraatti on myöntänyt vihkimisoikeuden. Vihkimisoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka täyttää 17 b §:ssä säädetyt edellytykset, jos se on tarpeen siviilivihkijöiden riittävän määrän turvaamiseksi maistraatin toimialueella.
Vihkimisoikeus myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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19.

Laki
lastensuojelulain 85 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lastensuojelulain (417/2007) 85 § sellaisena kuin se on osaksi laissa 88/2010,
seuraavasti:
85 §
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus
Yksi hallinto-oikeuden lainoppinut jäsen voi tehdä hallinto-oikeuden päätöksen:
1) 28 §:ssä tarkoitetussa luvan antamista lapsen tutkimiseen koskevassa asiassa; ja
2) 83 §:ssä tarkoitetussa väliaikaisen määräyksen antamista koskevassa asiassa.
Hallinto-oikeus voi 1 momentissa mainitussa asiassa tehdä päätöksen myös kokoonpanossa,
johon kuuluvat hallinto-oikeuden lainoppinut jäsen ja asiantuntijajäsen, jos he ovat ratkaisusta
yksimieliset.
Lisäksi 1 tai 2 momentissa säädetty ratkaisukokoonpano voi järjestää 84 §:n 1 momentissa
tarkoitetun valmistelevan suullisen käsittelyn.
Muutoin hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta säädetään hallintolainkäyttölaissa
(586/1996).
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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20.

Laki
tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tapaturmavakuutuslain (608/1948) 53 § sellaisena kuin se on laissa 1317/2010
seuraavasti:
53 §
Muutoksenhakuelimet
Muutoksenhakua varten on tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus
ja korkein oikeus. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta säädetään tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (1316/2010) sekä vakuutusoikeudesta
ja korkeimmasta oikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ).
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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21.

Laki
maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä
annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 40 §
sellaisena kuin se on osaksi laeissa 614/2006 ja 1284/2006, seuraavasti:
40 §
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen asianosainen saa hakea valittamalla
muutosta työntekijän eläkelain 128 §:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten kuin työntekijän eläkelaissa ja hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tämän lain nojalla annettuun työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen asianosainen saa hakea valittamalla muutosta vakuutusoikeudelta siten kuin työntekijän eläkelaissa
ja hallintolainkäyttölaissa säädetään. Lainvoimaisen päätöksen poistamiseen sovelletaan, mitä
työntekijän eläkelain 140 §:ssä ja työntekijän eläkelain voimaanpanolaissa (396/2006) säädetään.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ). Maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n 1 momentin nojalla määrätyt työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenet toimivat maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutettujen edustajina myös tätä lakia sovellettaessa.
Jos eläkelaitos on hylännyt eläkehakemuksen sillä perusteella, ettei 36 §:n 1 momentin 1–3
kohdassa tarkoitettuja eläkkeen edellytyksiä ole olemassa, ei eläkelaitoksen päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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22.

Laki
maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) 32 § sellaisena kuin se on osaksi laeissa 616/2006 ja 1286/2006, seuraavasti:
32 §
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen asianosainen saa hakea valittamalla
muutosta työntekijän eläkelain 128 §:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten kuin työntekijän eläkelaissa ja hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tämän lain nojalla annettuun työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen asianosainen saa hakea valittamalla muutosta vakuutusoikeudelta siten kuin työntekijän eläkelaissa
ja hallintolainkäyttölaissa säädetään. Lainvoimaisen päätöksen poistamiseen sovelletaan, mitä
työntekijän eläkelain 140 §:ssä ja työntekijän eläkelain voimaanpanolaissa (396/2006) säädetään.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ). Maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n 1 momentin nojalla määrätyt työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenet toimivat maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutettujen edustajina myös tätä lakia sovellettaessa.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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23.

Laki
maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 37 § sellaisena kuin
se on osaksi laeissa 613/2006, 1283/2006 ja 1473/2009, seuraavasti:
37 §
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen asianosainen saa hakea valittamalla
muutosta työntekijän eläkelain 128 §:ssä tarkoitetulta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten kuin työntekijän eläkelaissa ja hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tämän lain nojalla annettuun työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen asianosainen saa hakea valittamalla muutosta vakuutusoikeudelta siten kuin työntekijän eläkelaissa
ja hallintolainkäyttölaissa säädetään. Lainvoimaisen päätöksen poistamiseen sovelletaan, mitä
työntekijän eläkelain 140 §:ssä ja työntekijän eläkelain voimaanpanolaissa säädetään.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ). Maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n 1 momentin nojalla määrätyt työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenet toimivat maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vakuutettujen edustajina myös tätä lakia sovellettaessa.
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai Paliskuntain yhdistyksen tämän lain nojalla antamaan lausuntoon ei saa hakea muutosta valittamalla.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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24.

Laki
kunnallisen eläkelain 153 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnallisen eläkelain (549/2003) 153 § sellaisena kuin se on osaksi laeissa
1293/2006,1177/2011 ja 554/2012, seuraavasti:
153 §
Muutoksen hakeminen
Kunnallisen eläkelaitoksen julkisten alojen eläkelain mukaiseen päätökseen eläkettä koskevassa asiassa haetaan muutosta valittamalla työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan.
Lautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Vakuutusoikeudesta säädetään tuomioistuinlaissa ( / ).
Kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain mukaiseen päätökseen muussa kuin eläkeoikeutta
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä eläkelaitoksen kotipaikka on.
Kunnallisen eläkelaitoksen 7 luvussa tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistelmään sovelletaan, mitä tässä luvussa säädetään päätöksestä. Jos kunnallisen eläkelaitoksen päätös sisältyy yksityisten alojen eläkelaitoksen viimeisenä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistelmään, siihen haetaan muutosta ja valitusasia käsitellään siten kuin yksityisten alojen eläkelaissa säädetään. Tällöin yksityisten alojen eläkelaitoksen on pyydettävä
valituksesta kunnallisen eläkelaitoksen lausunto siltä osin kuin valitus koskee julkisten alojen
eläkelain mukaista eläketurvaa. Lausuntoa ei pyydetä, jos valitus koskee yksinomaan työkyvyn arviointia.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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25.

Laki
työntekijän eläkelain 128 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 128 § seuraavasti:
128 §
Muutoksen hakeminen
Muutoksenhakua varten on työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään laissa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( /
). Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan työelämän ja työmarkkinoiden
olosuhteita tuntevia jäseniä, joista vähintään neljä on määrättävä työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ja vähintään neljä työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tämän
lain nojalla antamaan päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten kuin
tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
muutoksenhakuasiassa antamaan päätökseen vakuutusoikeudelta siten kuin tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Eläketurvakeskuksen päätökseen, joka koskee 111 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläkehakemuksen käsittelyyn toimivaltaista eläkelaitosta, ei saa hakea muutosta valittamalla.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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26.

Laki
maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
annetun lain 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) 57
§ seuraavasti:
57 §
Muutoksen hakeminen
Muutoksenhakua varten on työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ).
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta eläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan
päätökseen tai ennakkopäätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten kuin
tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
muutoksenhakuasiassa antamaan päätökseen vakuutusoikeudelta siten kuin tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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27.

Laki
yrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 124 § seuraavasti:
124 §
Muutoksen hakeminen
Muutoksenhakua varten on työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ). Valtioneuvosto nimittää työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan sosiaalija terveysministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan kaksi työelämän olosuhteita tuntevaa jäsentä, jotka ovat perehtyneet yrittäjätoimintaan ja joista edustavimmat yrittäjäjärjestöt
tekevät ehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle.
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tämän
lain perusteella antamaan päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten
kuin tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
muutoksenhakuasiassa antamaan päätökseen vakuutusoikeudelta siten kuin tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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28.

Laki
maatalousyrittäjän eläkelain 103 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 103 § seuraavasti:
103 §
Muutoksen hakeminen
Muutoksenhakua varten on työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ). Valtioneuvosto nimittää työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan sosiaalija terveysministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan kaksi työelämän olosuhteita tuntevaa jäsentä, jotka ovat perehtyneet maatalousyrittäjätoimintaan ja joista 116 §:n 1 momentissa mainitut järjestöt tekevät ehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle.
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tämän
lain perusteella antamaan päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten
kuin tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
muutoksenhakuasiassa antamaan päätökseen vakuutusoikeudelta siten kuin tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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29.

Laki
merimieseläkelain 125 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 125 § seuraavasti:
125 §
Muutoksen hakeminen
Muutoksenhakua varten on työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ).
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta eläkekassan tämän lain nojalla antamaan päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta siten kuin tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Asianosainen saa hakea valittamalla muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
muutoksenhakuasiassa antamaan päätökseen vakuutusoikeudelta siten kuin tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Eläketurvakeskuksen 108 §:n ja työntekijän eläkelain 111 §:n 1 momentin nojalla antamaan
päätökseen, joka koskee toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymistä, ei saa hakea muutosta
valittamalla.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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30.

Laki
kansaneläkelain 77 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansaneläkelain (568/2007) 77 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 358/2010,
seuraavasti:
77 §
Muutoksenhakuoikeus
Muutoksenhakua varten on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta säädetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (1299/2006) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ).
Kansaneläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.
Kansaneläkelaitoksen antamaan väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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31.

Laki
vammaisetuuksista annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 36 § seuraavasti:
36 §
Muutoksenhakuoikeus
Muutoksenhakua varten on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta säädetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (1299/2006) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ).
Kansaneläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.
Kansaneläkelaitoksen antamaan väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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32.

Laki
eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 35 §, sellaisena kuin se on
osaksi laissa 1330/2011, seuraavasti:
35 §
Muutoksenhakuoikeus
Muutoksenhakua varten on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta säädetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (1299/2006) ja vakuutusoikeudesta tuomioistuinlaissa ( / ).
Kansaneläkelaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.
Kansaneläkelaitoksen antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös
on annettu väliaikaisena tai 25 a §:n 2 momentin perusteella.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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33.

Laki
työttömyysturvalain 12 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 12 a luvun 2 §, sellaisena kuin se on laissa
1089/2006, seuraavasti:
2§
Puheenjohtaja ja jäsenet
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtaja, joka voi olla päätoiminen, sekä tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia, lakimiesjäseniä, lääkärijäseniä sekä työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevia jäseniä, jotka toimivat tuomarin vastuulla. Muille
jäsenille kuin puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille määrätään henkilökohtaiset varajäsenet.
Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän varajäsenensä viideksi vuodeksi kerrallaan. Heidän paikkansa vapautuessa kesken toimikauden
nimitetään seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Muutoin heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään on voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista on säädetty. Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevista jäsenistä puolet on nimitettävä työnantajayhdistysten edustavimpien
keskusjärjestöjen ja puolet työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien
keskusjärjestöjen ehdotuksesta.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan jäsenten tulee olla työttömyysturva-asioihin
perehtyneitä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja lakimiesjäsenten sekä näiden varajäsenten tulee lisäksi olla tuomarinvirkaan oikeuttavan tutkinnon suorittaneita. Lääkärijäsenten ja
näiden varajäsenten tulee olla laillistettuja lääkäreitä.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen on ryhtyessään tehtäväänsä (kumotaan) annettava tuomarinvakuutus siten kuin tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ssä säädetään, jollei hän ole tehnyt sitä jo aiemmin.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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34.

Laki
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain
5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (677/2005) 5 § seuraavasti:
5§
Tuomarinvakuutus
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten on (kumotaan)
annettava tuomarinvakuutus muutoksenhakulautakunnassa siten kuin tuomioistuinlain 1 luvun
7 §:ssä säädetään, jollei hän ole tehnyt sitä aikaisemmin.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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35.

Laki
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain
6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006) 6 § seuraavasti:
6§
Tuomarinvakuutus sekä eroamisikä
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen on ryhtyessään
tehtäväänsä (kumotaan) annettava tuomarinvakuutus siten kuin tuomioistuinlain 1 luvun 7
§:ssä säädetään, jollei hän ole tehnyt sitä jo aiemmin.
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen on velvollinen eroamaan tehtävästään sen kuukauden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 68 vuotta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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36.

Laki
kuvaohjelmalain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuvaohjelmalain (710/2011) 32 § seuraavasti:
32 §
Kuvaohjelmalautakunta
Kuvaohjelmalautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä,
joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää jäsenet ja varajäsenet
kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Lautakunnan jäsenten esteellisyyteen sovelletaan tuomarin esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Lautakunnan jäsenet (kumotaan) antavat tuomarinvakuutuksen siten kuin tuomioistuinlain
1 luvun 7 §:ssä säädetään, jos he eivät ole sitä aikaisemmin tehneet.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Muista jäsenistä ja varajäsenistä tulee osan olla perehtyneitä
lasten kehitystä koskeviin kysymyksiin ja osan kuvalliseen viestintään. Lautakunta voi käyttää
apunaan asiantuntijoita.
Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, lasten kehitystä
koskeviin kysymyksiin perehtynyt jäsen ja vähintään yksi muu jäsen on läsnä. Lautakunnan
päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, joka on valittajalle edullisempi.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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37.

Laki
opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain (956/2011) 4 § seuraavasti:
4§
Tuomarinvakuutus
Lautakunnan jäsenen on ryhtyessään tehtäväänsä (kumotaan) annettava tuomarinvakuutus
siten kuin tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ssä säädetään, jollei hän ole tehnyt sitä jo aiemmin.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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38.

Laki
opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1080/2012) 6 § seuraavasti:
6§
Tuomarinvakuutus
Päätoimisen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muun jäsenen on (kumotaan) annettava
tuomarinvakuutus siten kuin tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:ssä säädetään, jollei hän ole tehnyt
sitä jo aiemmin.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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39.

Laki
tekijänoikeuslain 61 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tekijänoikeuslain (404/1961) 61 b §, sellaisena kuin se on laissa 118/2013, seuraavasti:
61 b §
Käsitellessään 61 a §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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40.

Laki
tavaramerkkilain 43 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tavaramerkkilain (7/1964) 43 b §, sellaisena kuin se on laissa 107/2013, seuraavasti:
43 b §
Käsitellessään 43 §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

317

41.

Laki
patenttilain 66 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan patenttilain (550/1967) 66 c §, sellaisena kuin se on laissa 101/2013, seuraavasti:
66 c §
Käsitellessään 66 §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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42.

Laki
mallioikeuslain 43 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan mallioikeuslain (221/1971) 43 c §, sellaisena kuin se on laissa 109/2013, seuraavasti:
43 c §
Käsitellessään 43 a §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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43.

Laki
sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/1978) 11 a
§, sellaisena kuin se on laissa 117/2013, seuraavasti:
11 a §
Käsitellessään 11 §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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44.

Laki
toiminimilain 29 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan toiminimilain (128/1979) 29 b §, sellaisena kuin se on laissa 110/2013, seuraavasti:
29 b §
Käsitellessään 29 §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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45.

Laki
yhteismerkkilain 6 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhteismerkkilain (795/1980) 6 d §, sellaisena kuin se on laissa 108/2013, seuraavasti:
6d§
Käsitellessään 6 b §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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46.

Laki
yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain
43 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain (32/1991) 43 b §, sellaisena kuin se on laissa 106/2013, seuraavasti:
43 b §
Asiantuntija rikosasiassa
Käsitellessään 43 §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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47.

Laki
hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 44 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (800/1991) 44 b §, sellaisena kuin se
on laissa 105/2013, seuraavasti:
44 b §
Käsitellessään 44 §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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48.

Laki
kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (1279/2009) 47 b §, sellaisena kuin se on
laissa 115/2013, seuraavasti:
47 b §
Asiantuntija rikosasiassa
Käsitellessään 47 §:ssä tarkoitettua asiaa käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantuntijoina
enintään kaksi tuomioistuinlain ( / ) 19 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua asiantuntijajäsentä.
Asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysymyksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä kysymyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus lausua asiantuntijan lausunnosta.
Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelletaan, mitä tuomioistuinlain 19 luvun 22 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palkkiosta.
—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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LAGFÖRSLAG
1.
Domstolslag
I enlighet med riksdagens besluts föreskrivs:
DEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 kap.
Allmänna bestämmelser om domstolar och domare
1§
Lagens tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om domstolar samt domare och övriga domstolsledamöter.
Förutom denna lag gäller för domstolar och domare vad som föreskrivs i grundlagen eller i
någon annan lag.
Om rättegång i domstolar föreskrivs särskilt.
2§
Domstolarna
Allmänna domstolar är tingsrätterna som underrätter, hovrätterna som överrätter och högsta
domstolen som högsta rättsinstans.
Allmänna förvaltningsdomstolar är de regionala förvaltningsdomstolarna och som högsta
rättsinstans högsta förvaltningsdomstolen.
Specialdomstolar är marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen.
Om riksrätten föreskrivs särskilt.
3§
Utövning av dömande makt och domstolarnas oberoende
Domstolarna utövar den dömande makt som tillkommer dem enligt grundlagen.
Domstolarna är oberoende när de utövar dömande makt.
4§
Organisering av domstolarnas verksamhet
Domstolarna svarar själv för organiseringen av sin verksamhet med iakttagande av vad som
föreskrivs i denna eller i någon annan lag.
Närmare föreskrifter om domstolarnas verksamhet ges i den arbetsordning som fastställs av
domstolen.
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5§
Domare
Domare är
1) vid högsta domstolen som chefsdomare en president och som övriga domare justitieråd,
2) vid högsta förvaltningsdomstolen som chefsdomare en president och som övriga domare
justitieråd,
3) vid hovrätterna som chefsdomare en president och som övriga domare hovrättsråd,
4) vid tingsrätterna som chefsdomare en lagman och som övriga domare tingsdomare samt
vid de tingsrätter som är jorddomstolar dessutom jordrättsingenjörer,
5) vid förvaltningsdomstolarna som chefsdomare en överdomare och som övriga domare
förvaltningsrättsdomare,
6) vid marknadsdomstolen som chefsdomare en överdomare och som övriga domare marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjörer,
7) vid arbetsdomstolen som chefsdomare en president och som övrig domare ett arbetsdomtolsråd,
8) vid försäkringsdomstolen som chefsdomare en överdomare och som övriga domare försäkringsrättsdomare.
Domstolar kan förutom domare ha övriga ledamöter på det sätt som föreskrivs i denna eller i
någon annan lag.
6§
Domares ställning och oberoende
En domare är oberoende när han eller hon utövar dömande makt.
Som skydd för oberoendet har domare rätt att kvarstå i tjänsten enligt bestämmelserna i 103
§ i grundlagen samt i denna och andra lagar.
7§
Domarförsäkran
Domare och övriga domstolsledamöter ska före de inleder sitt uppdrag avlägga följande domarförsäkran: Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag i min tjänst ska följa
grundlagen och övriga lagar, döma rättvist och opartiskt enligt bästa förstånd och respektera
allas likhet inför lagen.
Försäkran avges i den aktuella domstolen. Den kan avges även i en tingsrätt.
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DEL II
DOMSTOLARNA
2 kap.
Tingsrätterna
1§
Tingsrätternas uppgifter
Tingsrätterna behandlar tvistemål, brottmål och ansökningsärenden i första instans, om inget
annat föreskrivs.
Tingrätterna behandlar även andra ärenden som föreskrivits för dem i lag.
2§
Tingsrätterna
Tingsrätter är Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Esbo, Helsingfors,
Hyvinge, Kajanalands, Kemi-Torneå, Kymmenedalens, Lapplands, Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra
Karelens, Södra Savolax, Södra Österbottens, Tusby, Uleåborgs, Vanda, Västra Nylands, Ylivieska-Brahestad, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter.
Om tingsrätter som jorddomstolar, sjörättsdomstolar och krigsrätt föreskrivs särskilt.
3§
Tingsrätternas verksamhetsställen
En tingsrätt har ett kansli. Tingsrätten kan vid behov ha fler kanslier och sammanträdesplatser.
Om placeringen av tingsrätternas kanslier och sammanträdesplatser föreskrivs genom förordning av justitieministeriet.
4§
Tingsrätternas domkretsar
Domkretsen för en tingsrätt består av en eller flera kommuner i enlighet med vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet, om inte något annat särskilt föreskrivs om tingsrätternas behörighet.
5§
Tingsrätternas ledamöter
En tingsrätts ledamöter är lagmannen och tingsdomarna. Vid en tingsrätt finns dessutom
nämndemän som övriga ledamöter, vilka deltar i behandlingen och avgörandet av ärenden i
enlighet med vad som föreskrivs i rättegångsbalken och i andra lagar. Angående nämndemän
gäller dessutom vad som bestäms i lagen om tingsrätternas nämndemän ( / ).
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Vid en tingsrätt kan det dessutom finnas militära ledamöter som deltar i behandlingen och
avgörandet av militära rättegångsärenden i enlighet med vad som föreskrivs i den militära rättegångslagen (326/1983).
Vid en tingsrätt som grundats genom sammanslagning av tingsrätters domkretsar kan det om
sammanslagningen så kräver tillfälligt finnas fler än en tjänst som lagman. En av lagmännen
utnämns till chefsdomare med iakttagande av bestämmelserna i 13 kap. 2 § 1 mom. Bestämmelserna om lagmän gäller den lagman som är chefsdomare.
Förvaltningsdomaren vid Ålands förvaltningsdomstol är även tingsdomare vid Ålands tingsrätt.
6§
Jorddomstolarnas ledamöter
Ledamöter vid de tingsrätter som är jorddomstolar är en tingsdomare som behandlar jordrättsmål och jordrättsärenden(jordrättsansvarig domare) och en jordrättsingenjör. Den jordrättsansvariga domaren deltar också i behandlingen av övriga mål och ärenden vid tingsrätten.
En jordrättsingenjör är behörig att behandla jordrättsmål och jordrättsärenden även vid andra
tingsrätter som behandlar jordrättsmål och jordrättsärenden. Angående jordrättsingenjörernas
samarbetsområden bestäms genom förordning av justitieministeriet.
Tingsrättens lagman utser dessutom minst en av tingsrättens domare att behandla jordrättsmål och jordrättsärenden för fem år i sänder.
3 kap.
Hovrätterna
1§
Hovrättens rättskipningsuppgifter
Hovrätten behandlar besvär och klagan över tingsrättens avgöranden samt de ärenden som
gäller extraordinärt ändringssökande som det har bestämts att hovrätten ska avgöra.
Hovrätten behandlar som första rättsinstans, enligt vad som bestäms i lag, tjänstebrottsärenden som gäller domare, vissa andra tjänstemän vid domstolar och åklagare.
Hovrätten behandlar även vissa överklaganden som gäller registermyndigheternas avgöranden av inteckningsärenden så som särskilt föreskrivs.
2§
Hovrättens tillsynsuppgifter
Hovrätten övervakar tingrätternas verksamhet inom sin domkrets och vidtar vid behov åtgärder för att avhjälpa de missförhållanden som den har observerat. För att utföra denna uppgift har hovrätten rätt att få de uppgifter som den behöver av myndigheterna.
I samband med övervakningen av en tingsrätt ska hovrätten göra upp en berättelse över det
som hovrätten observerat, som ska lämnas justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman till kännedom. Dessutom ska hovrätten meddela justitiekanslern i statsrådet sådana omständigheter som hovrätten fått kännedom om som kan vara av betydelse med tanke på
justitiekanslerns laglighetsövervakning.
Om tillsynen föreskrivs i hovrättens arbetsordning.
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3§
Hovrättens övriga uppgifter
Hovrätten behandlar justitieförvaltningsärenden och övriga ärenden som det genom lag föreskrivits att hovrätten ska avgöra.
4§
Hovrätterna
Hovrätter är Helsingfors, Rovaniemi, Vasa, Åbo och Östra-Finlands hovrätt.
5§
Hovrätternas placeringsorter
Östra-Finlands hovrätt finns i Kuopio och de övriga hovrätterna på orterna i enlighet med
sina namn.
6§
Hovrätternas domkretsar
Domkretsen för en hovrätt består av domkretsen för en eller flera tingsrätter i enlighet med
vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet, om inte något annat särskilt föreskrivs om
hovrätternas behörighet.
7§
Hovrättens ledamöter
Hovrättens ledamöter är presidenten och hovrättsråden. Vid hovrätten kan dessutom finnas
biträdande domare.
Vid Helsingfors hovrätt finns det dessutom militära ledamöter som deltar i behandlingen och
avgörandet av militära rättegångsärenden i enlighet med vad som föreskrivs i den militära rättegångslagen.
4 kap.
Högsta domstolen
1§
Högsta domstolens uppgifter
Den högsta domsrätten i tviste- och brottmål utövas av högsta domstolen. Med tvistemål avses också ansökningsärenden.
Högsta domstolen övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde.
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2§
Högsta domstolens rättskipningsuppgifter
Vid högsta domstolen behandlas som rättskipningsmål och rättskipningsärenden
1) besvär över hovrätternas avgöranden,
2) besvär som, enligt vad som särskilt föreskrivs, anförs över andra domstolars eller rättskipningsorgans avgöranden,
3) ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande, enligt vad som särskilt föreskrivs om
detta,
4) åtal som gäller tjänstebrott begångna av presidenten eller en annan ledamot av en hovrätt
eller riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren,
5) frågor som gäller huruvida ett mål eller ärende omfattas av en allmän domstols eller specialdomstols eller en administrativ myndighets behörighet,
6) andra mål och ärenden som enligt lag ska behandlas som rättskipningsmål eller rättskipningsärenden.
3§
Högsta domstolens övriga uppgifter
Högsta domstolen ska som övriga ärenden
1) ge sådana utlåtanden som avses i 77 § i grundlagen om de lagar som tillställs republikens
president för stadfästelse,
2) ge sådana utlåtanden om benådning som avses i 105 § i grundlagen,
3) behandla mål och ärenden som hör till den enligt självstyrelselagen för Åland
(1144/1991),
4) behandla ärenden som gäller utlämning för brott enligt vad som särskilt föreskrivs,
5) behandla andra ärenden som hör till rättsvården enligt vad som särskilt föreskrivs för den,
6) behandla justitieförvaltningsärenden enligt vad som särskilt föreskrivs.
4§
Utlåtanden och initiativ i lagstiftningsärenden
Högsta domstolen ger på begäran utlåtanden till statsrådet i lagstiftningsfrågor.
Högsta domstolen kan göra framställningar hos statsrådet om att lagstiftningsåtgärder bör
vidtas.
5§
Avgörande av ärenden
I högsta domstolen behandlas och avgörs målen och ärendena på sektioner eller i plenum,
om inte saken ska avgöras av presidenten eller någon annan tjänsteman.
Bestämmelser om domför sammansättning i rättskipningsärenden och rättskipningsmål finns
i rättegångsbalken.
Lagstiftningsinitiativ som avses i 4 § 2 mom. behandlas i plenum. Också de justitieförvaltningsärenden som avses i 3 § 1 mom. 6 punkten behandlas i plenum, om det inte föreskrivs i
arbetsordningen att ärendet ska behandlas vid kanslisammanträde eller om saken enligt lagen
ska avgöras av presidenten. I de och andra ärenden som avses i 3 och 4 §, som inte behandlas i
plenum, är högsta domstolen domför med fem ledamöter. Högsta domstolen kan dock besluta
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att ett mål eller ärende eller en del därav ska behandlas i plenum eller förstärkt sektion i enlighet med 3 kap. 4 § i rättegångsbalken.
Presidenten avgör högsta domstolens förvaltningsärenden och ekonomiska ärenden, om han
eller hon inte överför dem till en annan tjänsteman för avgörande.
6§
Högsta domstolens placeringsort
Högsta domstolen finns i Helsingfors.
7§
Högsta domstolens ledamöter
Högsta domstolen består förutom av presidenten av minst 15 justitieråd. Därutöver kan det
vid högsta domstolen finnas ledamöter som utsetts för viss tid.
Vid högsta domstolen kan det dessutom finnas militära ledamöter som deltar i behandlingen
och avgörandet av militära rättegångsärenden i enlighet med vad som föreskrivs i den militära
rättegångslagen.
5 kap.
Förvaltningsdomstolarna
1§
Förvaltningsdomstolarnas rättskipningsuppgifter
Förvaltningsdomstolarna behandlar och avgör de förvaltningsrättsliga besvär, förvaltningstvistemål och andra ärenden som enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller någon annan lag hör till deras behörighet.
2§
Förvaltningsdomstolarna
Förvaltningsdomstolarna är Helsingfors, Norra Finlands, Tavastehus, Vasa, Åbo och Östra
Finlands förvaltningsdomstolar.
Om Ålands förvaltningsdomstol bestäms separat.
3§
Förvaltningsdomstolarnas placeringsorter
Östra Finlands förvaltningsdomstol finns i Kuopio och Norra Finlands förvaltningsdomstol i
Uleåborg. De övriga förvaltningsdomstolarna finns på orterna i enlighet med sina namn.
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4§
Förvaltningsdomstolarnas domkretsar
Domkretsen för en förvaltningsdomstol består av ett eller flera landskap i enlighet med vad
som föreskrivs genom förordning av statsrådet, om inte något annat särskilt föreskrivs om förvaltningsdomstolarnas behörighet.
5§
Förvaltningsdomstolens ledamöter
En förvaltningsdomstols ledamöter är överdomaren och förvaltningsrättsdomare. Vid förvaltningsdomstolen kan dessutom finnas biträdande domare.
Vid en förvaltningsdomstol finns sakkunnigledamöter som är förtrogna med barnskydd, adoption, mentalvårdsärenden, missbrukarvård, smittsamma sjukdomar samt specialomsorger
för utvecklingshämmade och som deltar i behandlingen och avgörandet av mål och ärenden i
enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.
6 kap.
Högsta förvaltningsdomstolen
1§
Högsta förvaltningsdomstolens uppgifter
Den högsta domsrätten i förvaltningsprocessuella ärenden utövas av högsta förvaltningsdomstolen.
Högsta förvaltningsdomstolen övervakar rättskipningen inom sitt behörighetsområde.
2§
Högsta förvaltningsdomstolens rättskipningsuppgifter
Vid högsta förvaltningsdomstolen behandlas som rättskipningsärenden mål och ärenden som
gäller sökande av ändring och extraordinärt ändringssökande samt övriga förvaltningsprocessuella ärenden som enligt vad som föreskrivs någon annanstans i lag hör till högsta förvaltningsdomstolens behörighet.
Om högsta förvaltningsdomstolen anser att ett besvär gäller en fråga vars avgörande huvudsakligen är beroende av en prövning av beslutets eller åtgärdens ändamålsenlighet, ska ärendet
till denna del överföras till statsrådet för avgörande.
3§
Högsta förvaltningsdomstolens övriga uppgifter
Högsta förvaltningsdomstolen ska som övriga ärenden
1) ge sådana utlåtanden som avses i 77 § i grundlagen om de lagar som tillställs republikens
president för stadfästelse,
2) behandla andra ärenden som hör till rättsvården enligt vad som särskilt föreskrivs för den,
3) behandla justitieförvaltningsärenden enligt vad som särskilt föreskrivs.
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4§
Utlåtanden och initiativ i lagstiftningsärenden
Högsta förvaltningsdomstolen ger på begäran utlåtanden till statsrådet i lagstiftningsfrågor.
Högsta förvaltningsdomstolen kan göra framställningar hos statsrådet om att lagstiftningsåtgärder bör vidtas.
5§
Avgörande av ärenden
I högsta förvaltningsdomstolen behandlas och avgörs målen och ärendena i plenum eller i
sammanträden med annan beslutssammansättning, om inte saken ska avgöras av presidenten
eller någon annan tjänsteman. Högsta förvaltningsdomstolen kan vara uppdelad på sektioner
när den behandlar rättskipningsmål och rättskipningsärenden.
Bestämmelser om domför sammansättning i rättskipningsmål och rättskipningsärenden finns
i förvaltningsprocesslagen.
Lagstiftningsinitiativ som avses i 4 § 2 mom. behandlas i plenum. Också de justitieförvaltningsärenden som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten behandlas i plenum, om det inte föreskrivs i
arbetsordningen att ärendet ska behandlas vid kanslisammanträde eller om saken enligt lagen
ska avgöras av presidenten. I de och andra ärenden som avses i 3 och 4 §, som inte behandlas i
plenum, är högsta förvaltningsdomstolen domför med fem ledamöter. Högsta förvaltningsdomstolen kan dock besluta att ett mål eller ärende eller en del därav ska behandlas i plenum.
Presidenten avgör högsta förvaltningsdomstolens administrativa och ekonomiska ärenden,
om han eller hon inte överför dem till en annan tjänsteman för avgörande.
6§
Högsta förvaltningsdomstolens placeringsort
Högsta förvaltningsdomstolen finns i Helsingfors.
7§
Högsta förvaltningsdomstolens ledamöter
Högsta förvaltningsdomstolen består förutom av presidenten av minst 15 justitieråd. Därutöver kan det vid högsta förvaltningsdomstolen finnas ledamöter som utsetts för viss tid.
Vid högsta domstolen finns det som sakkunnigledamöter miljösakkunigråd och överingenjörsråd som deltar i behandlingen och avgörandet av ärenden i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
7 kap.
Marknadsdomstolen
1§
Marknadsdomstolens uppgifter
Marknadsdomstolen är en specialdomstol för mål och ärenden som gäller konkurrens och
tillsyn, upphandling, industriella rättigheter och upphovsrätt samt marknadsrätt.
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Bestämmelser om marknadsdomstolens domförhet, behandling av de mål och ärenden som
enligt lag hör till marknadsdomstolens behörighet och om sökande av ändring i marknadsdomstolens avgöranden finns i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).
2§
Marknadsdomstolens placeringsort
Marknadsdomstolen finns i Helsingfors.
3§
Marknadsdomstolens ledamöter
Marknadsdomstolens ledamöter är överdomaren, marknadsrättsdomare och marknadsrättsingenjörer. Vid marknadsdomstolen kan dessutom finnas biträdande domare.
Vid marknadsdomstolen finns sakkunnigledamöter som är förtrogna med mål och ärenden
som gäller konkurrens och tillsyn, industriella rättigheter och upphovsrätt samt marknadsrätt
som deltar i behandlingen och avgörandet av mål och ärenden i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.
8 kap.
Arbetsdomstolen
1§
Arbetsdomstolens uppgifter
Arbetsdomstolen är en specialdomstol för tvistemål som gäller arbets- och tjänstekollektivavtal som även behandlar vissa besvärsärenden enligt vad som bestäms särskilt.
Bestämmelser om de ärenden som omfattas av arbetsdomstolens behörighet, arbetsdomstolens domförhet i ärendena samt om behandlingen av ärendena i arbetsdomstolen finns i lagen
om arbetsdomstolen (646/1974).
2§
Arbetsdomstolens placeringsort
Arbetsdomstolen finns i Helsingfors.
3§
Arbetsdomstolens ledamöter
Arbetsdomstolens ledamöter är presidenten och arbetsdomstolsråden. Vid arbetsdomstolen
kan dessutom finnas biträdande domare.
Vid arbetsdomstolen finns fjorton sakkunnigledamöter som deltar i behandlingen och avgörandet av mål och ärenden i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om arbetsdomstolen. Av
sakkunnigledamöterna ska två vara lagfarna ledamöter som inte företräder arbetsgivar- eller
arbetstagarintressen. Av de övriga sakkunnigledamöterna ska åtta vara förtrogna med arbetsavtalsförhållanden och fyra med tjänsteförhållanden.
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9 kap.
Försäkringsdomstolen
1§
Försäkringsdomstolens uppgifter
Försäkringsdomstolen är specialdomstol för mål och ärenden som gäller social trygghet i enlighet med vad som bestäms särskilt.
Om försäkringsdomstolens domförhet och behandlingen av mål och ärenden i försäkringsdomstolen föreskrivs i lagen om rättegång i försäkringsdomstolen ( / ).
2§
Försäkringsdomstolens placeringsort
Försäkringsdomstolen finns i Helsingfors.
3§
Försäkringsdomstolens ledamöter
Försäkringsdomstolens ledamöter är överdomaren och försäkringsrättsdomare. Vid försäkringsdomstolen kan dessutom finnas biträdande domare.
Vid försäkringsdomstolen finns det som sakkunnigledamöter läkarledamöter, sakkunnigledamöter som är förtrogna med arbetslivet och företagsverksamhet samt sakkunnigledamöter
som är förtrogna med militärskadeärenden, som deltar i behandlingen och avgörandet av ärenden i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om rättegång i försäkringsdomstolen.
10 kap.
Organisering av domstolarnas arbete, ledning och administration
1§
Ledning
Chefsdomaren leder domstolen och svarar för dess resultat.
Domstolen har en ledningsgrupp som stödjer överdomaren i arbetet att leda och utveckla
domstolens verksamhet. Närmare föreskrifter om sammansättning av ledningsgruppen och de
ärenden som ska behandlas där finns i arbetsordningen.
Vad som bestäms i 2 mom. gäller inte högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.
2§
Avgörande av administrativa ärenden
Chefsdomaren avgör de av domstolens administrativa och ekonomiska ärenden som inte en
annan tjänsteman har förordnats att avgöra.
Chefsdomaren kan besluta att ett ärende som gäller lämnande av ett utlåtande i ett lagstiftningsärende eller ett lagstiftningsinitiativ ska behandlas och avgöras i plenum.
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Närmare föreskrifter om chefsdomares rätt att överföra ett ärende till en annan tjänsteman
för avgörande finns i arbetsordningen. Chefsdomaren kan förbehålla sig rätten att avgöra
ärende som han eller hon överfört eller som annars ska avgöras av någon annan tjänsteman.
I fråga om avgörande av mål och ärenden i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen gäller vad som bestäms i 4 och 6 kap.
3§
Chefsdomarens uppgifter
Chefsdomaren ska sörja för domstolens funktionsduglighet och utvecklande. Chefsdomaren
ska ställa upp resultatmålen för domstolen och se till att de uppnås. Chefsdomaren ska övervaka att rättsprinciperna tillämpas och lagen tolkas på ett enhetligt sätt i domstolens avgöranden.
Chefsdomaren deltar i rättskipningen i den omfattning som hans eller hennes övriga uppgifter tillåter det.
4§
Avdelningar
En domstol får vara uppdelad på avdelningar på det sätt som anges i domstolens arbetsordning.
En avdelning leds av den lagfarna domare (avdelningschef) som chefsdomaren har förordnat, om inte chefsdomaren själv leder avdelningen.
I fråga om indelningen av högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen på sektioner
gäller vad som bestäms i 4 och 6 kap.
5§
Förordnande till avdelningschef
Chefsdomaren förordnar en lagfaren domare till uppgiften som avdelningschef för högst tre
år i sänder. Uppgiften ska förklaras ledig att sökas av de ordinarie domare som utnämnts till
sin tjänst innan ansökningstiden går ut. Den som förordnas till uppgiften ska ha de personliga
egenskaper som uppgiften kräver och ledarförmåga.
Förordandet kan återkallas av vägande skäl.
6§
Avdelningschefens uppgifter
Avdelningschefen leder arbetet inom avdelningen. Avdelningschefen ska särskilt sörja för
den allmänna planeringen och organiseringen av arbetet inom avdelningen samt arbetets resultat. Avdelningschefen ska övervaka att rättsprinciperna tillämpas och att lagen tolkas på ett
enhetligt sätt i avdelningens avgöranden.

337

7§
Fördelning av mål och ärenden
Mål och ärenden ska föredelas till domarna för behandling och avgörande i enlighet med de
grunder som fastställs i arbetsordningen. Dessa grunder ska vara tydliga och de ska säkerställa
parternas rätt till en opartisk och ojävig domare.
Från de på grunder som fastställts i arbetsordningen får man i ett enskilt fall avvika endast
om det finns ett vägande och godtagbart skäl till detta.
Den som deltar i beslutsfattandet om fördelningen av ett mål eller ärende får inte själv vara
jävig i ärendet.
8§
Omfördelning av ärenden
Ett mål eller ärende som tilldelats en domare för behandling och avgörande kan omfördelas
mot hans eller hennes vilja endast om det finns ett vägande och godtagbart skäl för detta på
grund av domarens sjukdom, att målet eller ärendet blivit fördröjt, arbetsmängd eller någon
annan motsvarande orsak.
Chefsdomaren beslutar om omfördelning av ett mål eller ärende i de fall som avses i 1 mom.
Beslutet ska motiveras.
9§
Arbetsordning
Högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning fastställs av plenum.
Övriga domstolars arbetsordning fastställs av chefsdomaren.
Domstolens arbetsordning är offentlig och den ska finnas tillgänglig för alla.
10 §
Verksamhetsberättelse
Domstolarna ska årligen lämna en berättelse om sin verksamhet.
Årsberättelsen är offentlig och den ska finnas tillänglig för alla.
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DEL III
DOMARE
11 kap.
Domare som utövare av dömande makt och tjänstemän
1§
Om domares skyldigheter
En domare utövar dömande makt självständigt och är i denna verksamhet bunden endast av
lag.
Domaren är skyldig att avgöra ett ärende som han eller hon har tilldelats för handläggning.
Domaren ska vara samvetsgrann och omsorgsfull i sin tjänsteutövning. Han eller hon ska behandla och avgöra ett ärende snabbt.
Beträffande domares skyldigheter gäller dessutom bestämmelserna om tjänstemännens allmänna skyldigheter i 4 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).
2§
Domares ansvar för ämbetsåtgärder
Beträffande domares ansvar för ämbetsåtgärder gäller bestämmelserna i 118 § i grundlagen
och i andra lagar.
3§
Domare som föredragande
Om ett mål eller ärende enligt lag ska avgöras i domstolen på föredragning får en domare
vara föredragande.
4§
Utbildning
Domare är skyldiga att upprätthålla och utveckla sitt lagkunnande, juridiska kunnande och
kompetens.
Det ska erbjudas tillräckligt med utbildning för domare och de ska ha möjlighet att delta i
den.
5§
Bisyssla och bisysslotillstånd
En domare får inte ta emot eller inneha en sådan bisyssla som avses i 18 § 4 mom. i statstjänstemannalagen, om inte domstolen på ansökan beviljar tillstånd för den (bisysslotillstånd).
Bisysslotillstånd får inte beviljas till att i ett tvistemål i en skiljenämnd vara skiljeman som utsetts av ena parten.
I fråga om bisysslotillstånd i övrigt gäller bestämmelserna i 18 § i statstjänstemannalagen.
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6§
Ansökan om bisysslotillstånd
Ansökan om bisysslotillstånd lämnas till den domstol där domaren arbetar. Lagmannen vid
en tingsrätt ansöker dock om bisysslotillstånd av hovrätten, hovrättens och arbetsdomstolens
president av högsta domstolen samt en överdomare vid en förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen av högsta förvaltningsdomstolen.
Trots bestämmelserna i 18 § 5 mom. i statstjänstemannalagen, ska sökande i ansökan lämna
uppgift om parterna i en tvist som behandlas av skiljemän till chefsdomaren för den domstol
som behandlar tillståndet.
7§
Redogörelse för inkomst från bisyssla
En domare ska årligen för domstolen redogöra för hur mycket han eller hon har fått betalt
för en bisyssla, om den sammanlagda inkomsten från bisysslan överstiger 10 000 euro. I redogörelsen ska nämnas för vilken bisyssla inkomsten har betalats och när det gäller annan bisyssla än skiljemannauppdrag även vem som har erlagt betalningen. Trots bestämmelserna i
24 § 1 mom. 23 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är
uppgifter om domares inkomster från bisysslor offentliga.
Redogörelsen ska lämnas senast under maj månad det år som följer på kalenderåret. Redogörelsen ska lämnas till den domstol där domaren arbetar. Chefsdomaren lämnar dock redogörelsen till hovrätten, hovrättens och arbetsdomstolens president till högsta domstolen samt
överdomaren vid förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen till
högsta förvaltningsdomstolen.
8§
Registret för bindningar och bisysslor
Uppgifter om domares bindningar och bisysslor införs i det register för bindningar och bisysslor som förs av Rättsregistercentralen.
Närmare bestämmelser om registret för bindningar och bisysslor finns i 24 kap.
9§
Utredning över chefsdomares hälsotillstånd
En chefsdomare är skyldig att minst vart tredje år delta i en undersökning av sitt hälsotillstånd för bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta sitt uppdrag.
Den hälso- och sjukvårdsenhet som utför undersökningen ska lämna ett utlåtande om chefsdomarens arbetsförmåga till domstolen. Ett utlåtande som gäller en lagman lämnas till hovrätten, utlåtande om presidenten vid en hovrätt och vid arbetsdomstolen till högsta domstolen
samt om en överdomare vid en förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen till högsta förvaltningsdomstolen.
Kostnaderna för undersökningar och utlåtande betalas av statsmedel.
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12 kap.
Behörighetsvillkor för domare
1§
Allmänna behörighetsvillkor och grunder för utnämning av domare
Till domare kan utnämnas rättrådiga finska medborgare som har avlagt juris magisterexamen och som genom sin tidigare verksamhet vid en domstol eller i andra uppgifter visat att
han eller hon har de insikter i de uppgifter som hör till tjänsten och de personliga egenskaper
som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter. Om behörighetsvillkoren för domartjänster som kräver sakkunskaper för specialområden får föreskrivas särskilt. Med behörighetsvillkoret juris magisterexamen avses dock inte juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt.
Bestämmelser om de krav som gäller domares kunskaper i finska och svenska finns i 9 §.
2§
Behörighetsvillkor för domare i de högsta domstolarna
Till ledamot av högsta domstolen samt till ledamot av högsta förvaltningsdomstolen kan en
person med utmärkt lagkunnande som väl uppfyller villkoren i 1 § utnämnas.
3§
Behörighetsvillkor för chefsdomare
Till chefsdomare kan utnämnas den som utöver att han eller hon uppfyller villkoren i 1 eller
2 § även har ledarförmåga.
4§
Behörighetsvillkor för jordrättsansvarig domare
Utöver vad som bestäms i 1 § ska den jordrättsansvarige domaren vid en tingsrätt som är
jorddomstol vara förtrogen med fastighetslagstiftningen och behandlingen av fastighetsärenden.
5§
Behörighetsvillkor för jordrättsingenjör
För tjänsten som jordrättsingenjör vid en tingsrätt som är jorddomstol krävs för uppgiften
lämplig diplomingenjörsexamen inom lantmäteribranschen som avlagts vid en teknisk högskola och god erfarenhet av verkställande av fastighetsförrättningar och god förtrogenhet med
värdering av fastigheter.
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6§
Behörighetsvillkor för förvaltningsrättsdomare som är förtrogna med vatten- och
miljöskyddsärenden
Behörighetsvillkor för andra än lagfarna ledamöter som deltar i behandlingen av ärenden enligt vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (86/2000) är lämplig högre högskoleexamen
inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom förutsätts att de är förtrogna
med uppgifter som hör till området för den lagstiftning som ska tillämpas.
7§
Behörighetsvillkor för överdomaren och marknadsrättsdomare vid marknadsdomstolen
Utöver vad som föreskrivs i 1 eller 3 § krävs att överdomaren och marknadsrättsdomare vid
marknadsdomstolen är förtrogna med konkurrens- eller tillsynsärenden, upphandlingsärenden,
ärenden som gäller industriella rättigheter eller upphovsrätt eller marknadsrättsliga ärenden.
8§
Behörighetsvillkor för jordrättsingenjör
Till jordrättsingenjör kan utnämnas en rättrådig finsk medborgare som har avlagt lämplig
högre högskoleexamen inom det tekniska området, som är förtrogen med patentärenden och
har de personliga egenskaper som behövs.
9§
Behörighetsvillkor som gäller domares kunskaper i finska och svenska
Den som ska utnämnas till domare ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom domstolens domkrets samt
1) vid enspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda det andra språket,
samt
2) vid tvåspråkiga domstolar nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra språket.
Bestämmelser om behörighetsvillkor som gäller domares språkkunskaper vid Ålands tingsrätt och Ålands förvaltningsdomstol utfärdas med stöd av självstyrelselagen för Åland genom
förordning av statsrådet.
10 §
Tingsdomartjänster som kräver särskilda språkkunskaper
Vid tvåspråkiga tingsrätter ska det för att trygga de språkliga rättigheterna finnas ett tillräckligt antal tingsdomartjänster av vilka de som utnämns till tjänsterna krävs utmärkta muntliga
och skriftliga språkkunskaper i befolkningsminoritetens språk inom domkretsen samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk. Det ska dock alltid finnas minst en
sådan tingsdomartjänst.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs om antalet tjänster vid varje tvåspråkig tingsrätt
som avses i 1 mom.
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11 §
Övriga domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper
För att trygga de språkliga rättigheterna kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas
att det även vid övriga tvåspråkiga domstolar utöver tingsrätter ska finnas ett tillräckligt antal
tjänster för lagfarna domare, av vilka de som utnämns till tjänsterna ska ha de språkkunskaper
som avses i 10 § 1 mom. Detta gäller dock inte högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs om det antal tjänster vid varje domstol som avses
i 1 mom. Före ärendet föredras för statsrådet ska justitieministeriet be om utlåtande från den
berörda högsta domstolen över behovet av de domartjänster som avses i 1 mom.
12 §
Dispens
Dispens kan inte beviljas från behörighetsvillkoren för domartjänst.
13 kap.
Utnämning av chefsdomare och ordinarie domare
1§
Utnämning till domartjänst och till tjänsteförhållande för viss tid
En domare utnämns till sin tjänst som ordinarie, om inte han eller hon på grund av de orsaker som nämns i 14 kap. 1 § utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid.
Utnämningar till utbildningstjänster som biträdande domare för viss tid sker i enlighet med
20 kap. 1 §.
Chefsdomare utnämns till sin tjänst för viss tid med beaktande av bestämmelserna i 2 §.
2§
Utnämning av chefsdomare
Chefsdomartjänsterna är domartjänster som tillsätts för viss tid för sju år i sänder. En chefsdomare utnämns dock högst till dess att han eller hon uppnår den avgångsålder som föreskrivs
för domare. Vid utnämning av chefsdomare ska bestämmelserna om utnämning av ordinarie
domare iakttas. Om en chefsdomare vid tjänsteutnämningen innehar en annan statlig tjänst inverkar utnämningen till tjänsten som chefsdomare på samma sätt som utnämning till ordinarie
tjänst i enlighet med 65 § 3 mom. i statstjänstemannalagen.
En chefsdomare får i de fall som avses i 14 kap. 1 § utnämnas även för en kortare tid än sju
år.
3§
Utnämnande myndighet
I en situation som avses i 2 § 1 mom. utnämns ordinarie domare och chefsdomare i enlighet
med grundlagen av republikens president på förslag av statsrådet.
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4§
Ledigförklaring av tjänster
En ordinarie domartjänst och chefsdomartjänst ska innan den tillsätts förklaras ledig att sökas vid domstolen.
En chefsdomartjänst ska förklaras ledig att sökas för sju år i sänder.
5§
Domstol som ledigförklarar en tjänst
Domartjänster ledigförklaras enligt följande:
1) högsta domstolen ledigförklarar tjänsterna som president vid högsta domstolen, hovrättspresident och president vid arbetsdomstolen,
2) högsta förvaltningsdomstolen ledigförklarar tjänsterna som president vid högsta förvaltningsdomstolen samt tjänsterna som överdomare vid förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen,
3) respektive hovrätt ledigförklarar tjänsten som lagman vid en tingsrätt och
4) den domstol där domartjänsten finns ledigförklarar övriga domartjänster.
6§
Att förklara en tjänst ledig att sökas på nytt, förlänga ansökningstiden och återkalla
ledigförklaringen av tjänsten
Av en giltig orsak får en domartjänst förklaras ledig att sökas på nytt eller ansökningstiden
för den förlängas. De som tidigare har sökt tjänsten beaktas i sådana fall utan ny ansökan. En
anmälan om ledigförklaring av en tjänst kan av giltigt skäl även återkallas.
Beslut om att en tjänst ska förklaras ledig att sökas på nytt, förlängning av ansökningstiden
och återkallande av ledigförklaringen av tjänsten fattas av den domstol som avses i 5 §.
7§
Framställning till utnämning av domare
Republikens president utnämner presidenten för högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen utan sådan framställning som avses i denna lag.
Högsta domstolen lämnar en motiverad framställning till utnämning av en ledamot av högsta
domstolen, som lämnas till statsrådet för föredragning av utnämningsärendet för republikens
president. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar på motsvarande sätt en framställning till utnämning av en ledamot av högsta förvaltningsdomstolen.
För övriga utnämningar av domare lämnas den motiverade framställningen av en oberoende
domarförslagsnämnd.
8§
Domarförslagsnämndens utlåtande
Domarförslagsnämnden kan lämna utlåtande i ett ärende som gäller utnämning av en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen om den berörda domstolen begär
det. När utlåtandet lämnas ska 7 § iakttas i tillämpliga delar.
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9§
Behandlingen av ärenden i domarförslagsnämnden
Domarförslagsnämndens uppgift är att bereda tillsättningen av domartjänster. För denna begär domarförslagsnämnden innan den gör en utnämningsframställning utlåtande om de sökande av den domstol som har förklarat tjänsten ledig. I fråga om tingsdomartjänster begär
nämnden dock utlåtande om de sökande av respektive hovrätt och dessutom av den tingsrätt
där tjänsten är ledigförklarad. I fråga om sökanden till en tjänst som jordrättsingenjör ska
dessutom begäras utlåtande av lantmäteriverkets centralförvaltning. På motsvarande sätt ska
utlåtande av Ålands landskapsstyrelse inhämtas innan lagmannen vid Ålands tingsrätt utnämns.
Domarförslagsnämnden får dessutom innan den gör utnämningsframställning i fråga om
presidenten och arbetsdomstolsråd vid arbetsdomstolen begära utlåtande över sökandena från
de centralorganisationer och arbetsmarknadsverk som avses i 19 kap. 13 § samt finansministeriet och Finlands Bank. Nämnden kan även inhämta andra utlåtanden och utredningar samt
höra sökande och sakkunniga.
Den som ansökt om en tjänst ska innan utnämningsframställningen görs ges tillfälle att ge
sitt utlåtande om de utlåtanden och utredningar som inhämtats vid beredningen av utnämningsärendet.
10 §
Domstolarnas utlåtanden
Domstolens utlåtande i ett ärende som gäller tillsättande av en domartjänst ges vid
1) hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen i en
sammansättning med chefsdomaren och avdelningscheferna eller, om domstolen inte är indelad i avdelningar, av chefsdomaren efter att ha hört de ordinarie domarna,
2) tingsrätter, av lagmannen efter att ha hört ledningsgruppen och
3) arbetsdomstolen, av presidenten.
Den sammansättning som avses i 1 mom. 1 punkten är beslutfört när chefsdomaren som ordförande och minst hälften av de övriga ledamöterna eller deras ersättare i enlighet med 15 kap.
3 och 4 § är närvarande.
11 §
Innehållet i domstolens utlåtande
Domstolens utlåtande ska innehålla en motiverat yttrande om vilken av de sökande som bör
utnämnas.
Av domstolens utlåtande ska framgå domstolens motiverade yttrande om de sökandes meriter och kompetens samt deras inbördes rangordning med hänsyn till den tjänst som ska tillsättas. Domarförslagsnämnden kan vid behov ge närmare anvisningar om utlåtandets innehåll.
Till utlåtandet från den domstol som ledigförklarat tjänsten som domare ska bifogas ett
sammandrag enligt nämndens anvisningar över sökandenas tjänstemeriter och övriga meriter
som ska beaktas.
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12 §
Redogörelse för bindningar
Domare ska före utnämning lämna en sådan redogörelse för sina bindningar som avses i 8 a
§ 1 mom. i statstjänstemannalagen. Redogörelsen lämnas till den utnämnande myndigheten
och, om den utnämnande myndigheten är republikens president, till justitieministeriet. Den
myndighet som tar emot redogörelsen för bindningarna ska lämna redogörelsen till kännedom
till den domstol som domaren utnämnts till.
Domare ska under sitt tjänsteförhållande utan dröjsmål redogöra för ändringar i sina bindningar. Redogörelsen lämnas till den domstol där domaren arbetar. Lagmannen vid en tingsrätt
lämnar dock redogörelsen till hovrätten, hovrättens och arbetsdomstolens president till högsta
domstolen samt överdomaren vid förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen till högsta förvaltningsdomstolen. Domare ska även i andra fall lämna en motsvarande redogörelse på begäran av domstolen eller justitieministeriet.
I fråga om bindningar i övrigt gäller bestämmelserna i 8 a § i statstjänstemannalagen.
13 §
En chefsdomares rätt att bli utnämnd till ordinarie domartjänst
En chefsdomare har när den mandatperiod som avses i 2 § 1 mom. upphört rätt att bli utnämnd till en motsvarande ordinarie tjänst som lagfaren domare vid den domstol där han eller
hon tjänstgör som chefsdomare. Vid behov har han eller hon rätt att bli utnämnd till en sådan
annan domartjänst vid domstolen vars behörighetsvillkor han eller hon uppfyller och som kan
anses vara lämplig för honom eller henne. På utnämningen till tjänsten ska förfarandet för utnämning av domare iakttas, dock utan att tjänsten ledigförklaras.
Chefsdomarens tjänsteålder i den nya tjänsten bestäms utgående från den tidpunkt när han
eller hon utnämnts till chefsdomare.
Chefsdomaren har rätt att i sin nya tjänst få en lön som motsvarar lönen för uppgiften som
chefsdomare under två år efter utnämningen till tjänsten.
14 kap.
Utnämning av domare för viss tid
1§
Domare som utnämns för viss tid
Om en ordinarie domartjänst eller chefsdomartjänst inte sköts av någon eller om domaren
har förhinder eller är på semester kan en domare utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss
tid för att sköta tjänsten. Till en domstol kan utnämnas domare för viss tid även när det på
grund av antalet eller arten av de mål och ärenden som ska behandlas eller av andra särskilda
skäl är nödvändigt.
Utnämning till tjänsteförhållande som domare på viss tid får inte göras för ett enskilt mål eller ärende, om det inte för detta finns tvingande skäl för att säkerställa rättegången.
I fråga om behörigheten för domare utnämnda för viss tid, deras rätt att kvarstå i tjänsten
under den tid för vilken de har utnämnts samt lönegrunderna gäller vad som bestäms om behörigheten, rätten att kvarstå i tjänsten och lönen för motsvarande ordinarie domare.
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2§
Ledigförklaring av ett uppdrag som domare för viss tid
Innan en domare utnämns för viss tid, ska domstolen förklara uppdraget ledigt att sökas hos
domstolen, om utnämningen gäller minst sex månader.
Ett tidsbestämt uppdrag som ledamot av högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen
ska förklaras ledigt att sökas oberoende av utnämningens längd.
3§
Utnämning av vissa av de högsta domarna för viss tid
Republikens president utnämner en ledamot av högsta domstolen för viss tid på framställning av högsta domstolen och en ledamot av högsta förvaltningsdomstolen för viss tid på
framställning av högsta förvaltningsdomstolen.
I de fall som avses i 1 § utnämner högsta domstolen domare för viss tid till uppdragen som
hovrättspresident, president vid arbetsdomstolen och lagman vid en tingsrätt. Lagmannen vid
en tingsrätt utnämns på föredragning av hovrätten. På motsvarande sätt utnämner högsta förvaltningsdomstolen domare för viss tid till uppdraget som överdomare vid en förvaltningsdomstol, vid marknadsdomstolen och vid försäkringsdomstolen.
4§
Utnämning av övriga domare för viss tid
Högsta domstolen utnämner för en längre tid än ett år på framställning av chefsdomaren för
respektive domstol domare till en hovrätt, arbetsdomstolen och en tingsrätt. Högsta förvaltningsdomstolen utnämner på motsvarande sätt domare till en förvaltningsdomstol, till marknadsdomstolen och till försäkringsdomstolen.
Chefsdomaren för domstolen utnämner domare till domstolen i fråga för högst ett års tid.
Innan en domare utnämns för viss tid i fall som avses i 2 mom. ska ledningsgruppen vid
domstolen höras, om detta inte är obehövligt på grund av att domaren utnämns för endast en
kort tid eller av någon annan orsak.
5§
Tidsbundna domares redogörelse för bindningar
Domare för viss tid ska innan de utnämns och under den tid tjänsteförhållandet varar lämna
de redogörelser som avses i 13 kap. 12 §, om utnämningen gäller en längre tid än ett år. Det
samma gäller utnämning för viss tid av högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens
ledamöter, oberoende av utnämningens längd.
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15 kap.
Tjänstledighet och vikariat
1§
Domares tjänstledighet och skötsel av tjänst
Beslut om sådan tjänstledighet för domare som avses i 23 § i statstjänstemannalagen fattas
av respektive domstol, om inte något annat föreskrivs i 2 §.
2§
Chefsdomares tjänstledighet
En chefsdomare för en domstol får ta sådan tjänstledighet som avses i 23 § i statstjänstemannalagen högst 30 dagar om året. Beslut om tjänstledighet för en längre tid än detta för
lagmannen för en tingsrätt, presidenten för en hovrätt, presidenten för arbetsdomstolen och
presidenten för högsta domstolen fattas av högsta domstolen. På motsvarande sätt beslutar
högsta förvaltningsdomstolen om beviljande av längre tjänstledighet än 30 dagar för överdomare vid en förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen och presidenten för högsta förvaltningsdomstolen.
3§
Tjänstgöring som ställföreträdande chefsdomare
Ställföreträdare för chefsdomaren när han eller hon är förhindrad att sköta sin tjänst på
grund av semester eller, under högst 30 dagar, av någon annan orsak är, om inte något annat
föreskrivs i arbetsordningen, den enligt tjänsteår äldsta avdelningschefen som är i tjänst, och
om domstolen inte är indelad på avdelningar eller alla avdelningschefer är förhindrade, den
enligt tjänsteår äldsta lagfarna domaren.
Vid förhinder för presidenten för högsta domstolen eller presidenten för högsta förvaltningsdomstolen sköts hans eller hennes uppgifter av presidentens ställföreträdare, som plenum
utser för högst tre år i sänder. Vid även hans eller hennes förhinder iakttas 1 mom.
4§
Ställföreträdande för avdelningschef
Ställföreträdande för avdelningschefen när han eller hon är förhindrad att sköta sin tjänst är
den enligt tjänsteår äldsta lagfarna domaren som är i tjänst vid avdelningen i fråga, om inte
något annat föreskrivs i arbetsordningen.
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16 kap.
Tjänstgöring vid en annan domstol och förflyttning
1§
Förordnande av en ojävig domare
Högsta domstolen kan vid behov till en hovrätt och till arbetsdomstolen i stället för en domare som är jävig förordna en annan domare som uppfyller behörighetsvillkoren. Högsta förvaltningsdomstolen kan på motsvarande sätt förordna en domare till en förvaltningsdomstol,
till marknadsdomstolen och till försäkringsdomstolen.
En hovrätt kan vid behov förordna en lagfaren domare från en annan tingsrätt inom samma
hovrätts domkrets i stället för en jävig domare vid en tingsrätt.
Högsta domstolen kan dessutom vid behov till högsta domstolen i stället för en domare som
är jävig förordna en domare från högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen
får på motsvarande sätt förordna en domare från högsta domstolen till högsta förvaltningsdomstolen.
2§
Domartjänstgöring vid en annan domstol
En domare kan med sitt samtycke förordnas att tillfälligt tjänstgöra som domare även vid en
annan domstol än den han eller hon är utnämnd vid, om detta är motiverat på grund av arten
av de mål och ärenden som ska behandlas, deras omfattning eller antal vid den mottagande
domstolen, eller på grund av den sakkännedom som målen eller ärendena kräver, utvecklande
av domarens yrkeskunskap eller någon annan orsak.
Hovrätten kan förordna en domare som uppfyller behörighetsvillkoren att tillfälligt tjänstgöra vid en tingsrätt som hör till hovrättens domkrets. På motsvarande sätt kan högsta domstolen förordna en domare att tjänstgöra vid en hovrätt och vid arbetsdomstolen samt högsta förvaltningsdomstolen vid en förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen.
Högsta domstolen får på basis av bestämmelserna i 1 mom. förordna en domare vid högsta
förvaltningsdomstolen att tjänstgöra vid högsta domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen får
på motsvarande sätt förordna en domare från högsta domstolen till högsta förvaltningsdomstolen.
3§
Förflyttning av domare
Beslut om förflyttning av en domare i sådana fall som avses i statstjänstemannalagen i 20 §
fattas av den domstol där domaren tjänstgör.
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4§
Förflyttning av domare vid omstrukturering av domstolsväsendet
Vid omstrukturering av domstolsväsendet gäller i fråga om förflyttning av domare bestämmelserna om omstrukturering av funktioner inom statsförvaltningen i 5 a §, 5 b § 2 mom. och
5 c § 1 mom. i statstjänstemannalagen.
Om den tjänst som ska förflyttas med stöd av 1 mom. efter omstruktureringen är på ett annat
ställe än på domarens pendlingsområde, och domaren inte samtycker till förflyttning, ska man
försöka förflytta domaren till en annan domartjänst inom hans eller hennes pendlingsområde.
Om det inte finns en sådan tjänst kan domaren med sitt samtycke förflyttas till en domartjänst
eller annan tjänst utanför pendlingsområdet. Om det vid omstruktureringen inrättas en ny
tjänst, som inte är en domartjänst, i stället för domartjänsten, har domaren dock rätt att bli utnämnd till en domartjänst.
En domare kan enbart förflyttas till en tjänst vars behörighetsvillkor domaren uppfyller och
som kan anses vara lämplig för honom eller henne. Vid förflyttning av en domartjänst ska förfarandet för utnämning av domare iakttas, dock utan att tjänsten ledigförklaras. Det utlåtande
om tillsättande av en domartjänst som avses i 13 kap. 10 § ges av högsta domstolen eller av
högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med vilken domstol omstruktureringen gäller.
En domare kan entledigas om domaren utan giltig orsak vägrar att ta emot en tjänst som avses i 2 mom. Ärendet behandlas av högsta förvaltningsdomstolen på ansökan av justitieministeriet. Ärendet ska behandlas som ett brådskande rättskipningsärende.
17 kap.
Skriftlig varning och avstängning från tjänsteutövning
1§
Skriftlig varning
En skriftlig varning som avses i 24 § i statstjänstemannalagen ges av chefsdomaren för den
domstol där domaren tjänstgör. En skriftlig varning till lagmannen vid en tingsrätt ges dock av
presidenten i hovrätten, till en president vid en hovrätt och presidenten vid arbetsdomstolens
av presidenten vid högsta domstolen samt till en överdomare vid en förvaltningsdomstol,
marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen av presidenten vid högsta förvaltningsdomstolen.
2§
Avstängning från tjänsteutövning
Beslut om avstängning av en domare från tjänsteutövning på de grunder som avses i 40 § 2
mom. 1–3 punkten i statstjänstemannalagen fattas av den domstol där domaren tjänstgör.
Lagmannen vid en tingsrätt avstängs dock från tjänsteutövning av en hovrätt, en president vid
en hovrätt och presidenten vid arbetsdomstolens av högsta domstolen samt en överdomare vid
en förvaltningsdomstol, överdomaren vid marknadsdomstolen och överdomaren vid försäkringsdomstolen av högsta förvaltningsdomstolen.
I fråga om avstängning från tjänsteutövning i övrigt gäller vad som bestäms i statstjänstemannalagen och med stöd av den.
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18 kap.
Upphörande av tjänsteförhållandet för domare
1§
Avgångsålder och entledigande
I fråga om domares avgångsålder och upphörande av tjänsteförhållande gäller bestämmelserna i 35 § i statstjänstemannalagen.
En domare entledigas på ansökan av den domstol där han eller hon tjänstgör.
2§
Entledigande på grund av arbetsoförmåga
En domare är skyldig att avgå från sin domartjänst, om han eller hon på grund av sjukdom,
lyte eller kroppsskada har förlorat sin arbetsförmåga.
Om domaren inte själv ansöker om avsked beslutar en domstol om entledigande av domaren. Ärendet ska behandlas som ett brådskande rättskipningsärende i den domstol som fattar
beslut om entledigandet. Beslut om entledigande fattas
1) den hovrätt som är behörig i tjänstebrottsärenden, när saken gäller en domare från en
tingsrätt eller arbetsdomstolen,
2) av högsta förvaltningsdomstolen, när saken gäller en domare från högsta förvaltningsdomstolen, en förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller försäkringsdomstolen,
3) av högsta domstolen, när saken gäller en domare från högsta domstolen eller hovrätten.
Ansökan om entledigande av en domare i ett mål eller ärende som gäller avstängning från
tjänsteutövning får göras av den behöriga domstolen.
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DEL IV
SAKKUNNIGLEDAMÖTER OCH ÖVRIG PERSONAL
19 kap.
Sakkunnigledamöter
1§
En sakkunnigledamots ställning
En sakkunnigledamot är när han eller hon utövar dömande makt oberoende på samma sätt
som en domare.
I fråga om en sakkunnigledamots skyldigheter och ansvar gäller i tillämpliga delar vad som
bestäms om domare i 11 kap. 1 och 2 §.
2§
En sakkunnigledamots rätt att kvarstå i uppdraget
I fråga om en sakkunnigledamots rätt att kvarstå i det uppdrag som han eller hon har utnämnts till under den tid utnämningen varar gäller vad som föreskrivs om rätten för innehavare av domartjänst att kvarstå i tjänsten, dock med beaktande av bestämmelserna i 18–21 § i
detta kapitel.
3§
Utnämnande myndighet
Statsrådet utnämner sakkunnigledamöterna vid förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen. Republikens president utnämner sakkunnigledamöterna vid
högsta förvaltningsdomstolen och arbetsdomstolen.
4§
Antalet sakkunnigledamöter och ersättare
Ett tillräckligt antal sakkunnigledamöter ska utnämnas. I fråga om antalet sakkunnigledamöter vid arbetsdomstolen gäller bestämmelserna i 8 kap. 3 §.
Ett tillräckligt antal ersättare kan utnämnas för sakkunnigledamöterna. I fråga om ersättarna
gäller bestämmelserna om sakkunnigledamöter.
5§
Sakkunnigledamöters mandattid
Sakkunnigledamöterna utnämns för en mandattid om fem år i sänder. Om en sakkunnigledamots uppdrag blir ledigt före utgången av mandattiden kan en ny ledamot utnämnas i stället
för sakkunnigledamoten.
Ledamöter utnämns dock högst fram till att de uppnår den avgångsålder som föreskrivs för
domare.
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6§
Ledigförklaring av uppdrag
Respektive domstol ledigförklarar uppdragen som sakkunnigledamöter.
Domstolen kan inhämta utlåtanden eller andra utredningar om sökandena.
Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte de sakkunnigledamöter vid arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen som utnämns med stöd av de framställningar som avses i 13 och 15 §.
7§
Framställning om utnämning till uppdraget
Domstolarna lämnar en motiverad framställning till justitieministeriet för föredragning för
statsrådet eller republikens president om vilka av sökandena som bör utnämnas till uppdragen.
Framställning om utnämning av de av arbetsdomstolens ledamöter som är förtrogna med arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden görs utifrån en sådan framställning som avses i
13 §. På motsvarande sätt görs framställning om de försäkringsdomstolens ledamöter som är
förtrogna med arbetslivet eller företagsverksamhet och ledamöter som är förtrogna med militärskadeärenden utifrån en sådan framställning som avses i 15 §. Försäkringsdomstolen ska
dessutom höra social- och hälsovårdsministeriet före framställningen om utnämnande av försäkringsdomstolens läkarledamöter lämnas till justitieministeriet.
8§
Behörighetsvillkor för sakkunnigledamöter vid förvaltningsdomstolarna
En sakkunnigledamot vid en förvaltningsdomstol ska för de ärenden som avses i 55 b § 1
mom. i
1) 1 och 2 punkten i förvaltningsprocesslagen ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogen med barnskydd,
2) 3 punkten i förvaltningsprocesslagen ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogen med specialomsorger om utvecklingshämmade,
3) 4 punkten i förvaltningsprocesslagen vara en legitimerad läkare som är förtrogen med
psykiatri,
4) 5 punkten i förvaltningsprocesslagen ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogen med missbrukarvård,
5) 6 punkten i förvaltningsprocesslagen vara en specialist i smittsamma sjukdomar.
9§
Behörighetsvillkor för sakkunnigledamöter vid högsta förvaltningsdomstolen
Behörighetsvillkor för högsta förvaltningsdomstolens miljösakkunnigråd är lämplig högre
högskoleexamen inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom ska miljösakkunnigråden vara förtrogna med uppgifter inom området för den lagstiftning som ska tillämpas.
Behörighetsvillkor för högsta förvaltningsdomstolens överingenjörsråd är lämplig högre
högskoleexamen inom det tekniska området. Dessutom ska överingenjörsråden vara förtrogna
med patentärenden.
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10 §
Behörighetsvillkor för sakkunnigledamöter vid marknadsdomstolen
En ledamot som är sakkunnig i marknadsrätt som deltar i behandlingen av mål och ärenden
som gäller konkurrens och tillsyn samt upphandling förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig
högre högskoleexamen och vara förtrogen med konkurrensrätt, upphandling, energimarknaden, ekonomiska vetenskaper, marknadsföring, värdepappersmarknaden, näringslivet eller
ekonomiska frågor.
En ledamot som är sakkunnig i marknadsrätt som deltar i behandlingen av mål och ärenden
som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig
högre högskoleexamen samt vara förtrogen med frågor som gäller det tekniska området i fråga
eller patentering eller med marknadsföring, ekonomiska vetenskaper, näringslivet, ekonomiska frågor eller konst.
En ledamot som är sakkunnig i marknadsrätt som deltar i behandlingen av marknadsrättsliga
mål och ärenden förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara
förtrogen med konsumentskydd, marknadsföring, näringslivet eller ekonomiska frågor.
11 §
Behörighetsvillkor för sakkunnigledamot i ärenden som behandlas i samma rättegång
När marknadsdomstolen i samma rättegång behandlar mål eller ärenden som hör till olika
ärendegrupper är en sakkunnigledamot som är behörig att delta i behandlingen av något av de
mål eller ärenden som behandlas i den rättegången, behörig att delta också i behandlingen av
de övriga mål eller ärenden som behandlas i samma rättegång.
12 §
Behörighetsvillkor för sakkunnigledamöter vid arbetsdomstolen
En sakkunnigledamot vid arbetsdomstolen som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen förutsätts ha avlagt en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i
internationell och komparativ rätt och vara förtrogen med arbetslivet.
Övriga sakkunnigledamöter vid arbetsdomstolen ska vara förtrogna med arbetsavtals- eller
tjänsteförhållanden.
13 §
Förslag till utnämning av sakkunnigledamöter som är förtrogna med arbetsavtals- och tjänsteförhållanden vid arbetsdomstolen
De sakkunnigledamöter som är förtrogna med arbetsavtalsförhållanden och tjänsteförhållanden utnämns utifrån förslag av företrädarna för arbetsgivar- och arbetstagarintressen
1) av de ledamöter som är förtrogna med arbetsavtalsförhållanden
a) fyra på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för arbetsgivarföreningarna och
b) fyra på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för arbetstagarnas och
funktionärernas fackföreningar samt
2) av de ledamöter som är förtrogna med tjänsteförhållanden
a) två på förslag av finansministeriet, kommunala arbetsmarknadsverket, evangelisklutherska kyrkans arbetsmarknadsverk och Finlands Bank och
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b) två på förslag av fackföreningarna för de mest representativa centralorganisationerna för
statstjänstemännen, Finlands Banks tjänstemän, de kommunala tjänsteinnehavarna samt de
kyrkliga tjänsteinnehavarna.
Bland de föreslagna sakkunnigledamöterna ska det finnas personer som är förtrogna med arbetsavtalsförhållanden inom industri, jordbruk och servicesektorn.
För att bli beaktade ska de aktörer som avses i 1 mom. i förslagen uppge två gånger så
många kandidater som det finns ledamöter att utse. Till förslagen ska fogas en utredning om
att de föreslagna personerna samtycker till att utses till ledamöter.
Arbetsdomstolen ska innan den gör utnämningsframställningen av de aktörer som aves i 1
mom. begära förslag på de sakkunnigledamöter som ska utses. Ledamöterna utnämns trots att
något förslag inte har lämnats inom den tidsfrist arbetsdomstolen har fastställt eller om förslaget är bristfälligt, om förslaget trots begäran om detta inte har lämnats eller kompletterats.
14 §
Behörighetsvillkor för sakkunnigledamöter vid försäkringsdomstolen
En läkarledamot vid försäkringsdomstolen ska vara legitimerade läkare.
Av de övriga sakkunnigledamöterna vid försäkringsdomstolen ska en del vara förtrogna med
arbetslivet eller företagsverksamhet samt en del med militärskadeärenden.
15 §
Framställning om utnämning av de av försäkringsdomstolens sakkunnigledamöter som är
förtrogna med arbetslivet eller företagsverksamhet samt militärskadeärenden
Av de försäkringsdomstolens sakkunnigledamöter som är förtrogna med arbetslivet eller företagsverksamhet samt militärskadeärenden utses
1) de ledamöter som är förtrogna med arbetslivet och arbetsmarknaden eller med företagsverksamheten på förslag av
a) representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer,
b) kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare,
c) statens arbetsmarknadsverk och de mest representativa centralorganisationerna för statens
tjänstemän och arbetstagare,
d) de mest representativa företagarorganisationerna och
e) de mest representativa lantbruksföretagarorganisationerna samt
2) de ledamöter som är förtrogna med militärskadeärenden och med förhållandena för ersättningstagare på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för ersättningstagarna och de ledamöter som är förtrogna med militärärenden på förslag av försvarsministeriet.
För att bli beaktade ska de aktörer som avses i 1 mom. i sina förslag uppge två gånger så
många kandidater som det finns ledamöter att utse. Till förslagen ska fogas en utredning om
att de föreslagna personerna samtycker till att utses till ledamöter.
Innan den gör utnämningsframställning ska försäkringsdomstolen av de aktörer som aves i 1
mom. begära förslag på de sakkunnigledamöter som ska utses. Ledamöterna utnämns trots att
något förslag inte har lämnats inom den tidsfrist försäkringsdomstolen har fastställt eller om
förslaget är bristfälligt, om förslaget trots begäran om detta inte har lämnats eller kompletterats.
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16 §
Behörighetsvillkor som gäller sakkunnigledamöters språkkunskaper
Till sakkunnigledamot vid en förvaltningsdomstol kan den utnämnas som har goda muntliga
och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom förvaltningsdomstolens domkrets och vid enspråkiga förvaltningsdomstolar nöjaktig förmåga att förstå och i tal använda
det andra språket samt vid tvåspråkiga förvaltningsdomstolar nöjaktig förmåga att i tal och
skrift använda det andra språket. Bestämmelser om behörighetsvillkor som gäller sakkunnigledamöternas och ersättares språkkunskaper vid Ålands förvaltningsdomstol utfärdas med stöd
av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) genom förordning av statsrådet.
Till sakkunnigledamot av högsta förvaltningsdomstolen och marknadsdomstolen, sakkunnigledamot av arbetsdomstolen, som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen,
samt till läkarledamot av försäkringsdomstolen kan den utnämnas som har goda muntliga och
skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
De sakkunnigledamöter vid arbetsdomstolen som är förtrogna med arbetsavtalsförhållanden
och tjänsteförhållanden samt de sakkunnigledamöter vid försäkringsdomstolen som är förtrogna med arbetslivet eller företagsverksamhet och de sakkunnigledamöter som är förtrogna
med militärskadeärenden ska utnämnas så att det ibland dem finns ett tillräckligt antal som är
kunniga i finska och ett tillräckligt antal som är kunniga i svenska.
17 §
Redogörelse för bindningar
Den som föreslås för uppdraget som sakkunnigledamot ska före utnämningen och under den
tid uppdraget varar lämna en sådan redogörelse för sina bindningar som avses i 13 kap. 12 §.
Redogörelsen lämnas till respektive domstol som lämnar den till justitieministeriet som bilaga till utnämningsframställningen.
18 §
Sakkunnigledamöters ställning vid omstrukturering av domstolsväsendet
Om en sakkunnigledamots uppgifter flyttas till en annan domstol i samband med omstrukturering av domstolsväsendet har sakkunnigledamoten rätt att fortsätta i sitt uppdrag i den andra
domstolen.
19 §
Skriftlig varning och avstängning från uppdrag som sakkunnigledamot
En sakkunnigledamot kan ges en skriftlig varning och han eller hon kan avstängas från uppdraget som sakkunnigledamot med beaktande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 17 kap.
om skriftlig varning till domare och avstängning av domare från tjänsteutövning.
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20 §
Utredning över sakkunnigledamöters hälsotillstånd och entledigande på grund av
arbetsoförmåga
Sakkunnigledamöters hälsostillstånd kan vid behov utredas med iakttagande av bestämmelserna i 19 § i statstjänstemannalagen.
I fråga om sakkunnigledamöters skyldighet att avgå från sitt uppdrag och om entledigande
av honom eller henne, om han eller hon inte själv vill avgå, gäller bestämmelserna i 18 kap. 2
§ om entledigande av domare på grund av arbetsoförmåga.
21 §
Befrielse från uppdrag som sakkunnigledamot
Om behörighetsvillkoren för en sakkunnigledamot är legitimerad läkare eller specialistläkare och han eller hon med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) inte längre har rätt att utöva yrket som legitimerad läkare eller rätten har
begränsats, ska domstolen i fråga befria honom eller henne från uppdraget eller förordna att
den sakkunniga inte får sköta sin uppgift för en viss tid. Innan sakkunnigledamoten befrias
från uppdraget ska han eller hon ges tillfälle att bli hörd.
22 §
Sakkunnigledamöters arvode
Till sakkunnigledamöter betalas av statens medel ett skäligt arvode och en skälig ersättning.
Grunderna och beloppen för dem fastställs av justitieministeriet.
20 kap.
Biträdande domare
1§
Biträdande domartjänster
Vid hovrätten, förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen kan det i utbildningssyfte finnas biträdande domartjänster på viss tid som tillsätts för tre år. Av särskilda skäl kan utnämningen till tjänsten förlängas med två år.
2§
Biträdande domares uppgifter och behörighet
Biträdande domare deltar i beredningen och avgörandet av rättskipningsmål och rättskipningsärenden i enlighet med föreskrifterna i arbetsordningen. Biträdande domare ska under sin
mandattid delta i det utbildningsprogram som planerats av domarutbildningsnämnden.
I domstolens kollegiala beslutssammansättning kan dock endast en biträdande domare ingå
som ledamot. En biträdande domare kan inte ingå som ledamot av beslutssammansättningen i
ett mål eller ärende som gäller tjänstebrott begånget av en domare.
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3§
Behörighetsvillkor och utnämningsgrunder för biträdande domare
Till biträdande domare kan utnämnas en person som uppfyller de krav som ställs i 12 kap. 1
§ och som har minst tre års erfarenhet som domare, föredragande eller beredare vid en domstol, åklagare, advokat eller rättsbiträde eller av någon annan sådan juridisk uppgift som kan
anses ge färdigheter för domaruppgiften. I fråga om kraven på biträdande domares kunskaper i
finska och svenska gäller vad som bestäms om domare i 12 kap. 9 §.
Till biträdande domare kan utnämnas en sökande till tjänsten som med godkänt reslutat har
avlagt ett prov för påvisande av kunskaper om centrala bestämmelser och allmänna principer
för utövning av uppdraget som domare.
4§
Domarprov
Efter att en biträdande domare har utövat sitt uppdrag under den minimitid som avses i 1 §
ska han eller hon avlägga ett domarprov där den kompetens och det kunnande som krävs i
domaruppdraget bedöms. Provet anordnas av domarutbildningsnämnden.
Den som avlagt domarprovet med godkänt resultat kan beviljas rätt att använda titeln domarutbildad. Domarutbildningsnämnden beviljar rätten på ansökan.
Närmare bestämmelser om domarutbildningsnämnden finns i 23 kap.
21 kap.
Övrig personal
1§
Föredragande
Vid domstolarna finns föredragande enligt följande:
1) vid högsta domstolen referandieråd, äldre justitiesekreterare och justitiesekreterare,
2) vid högsta förvaltningsdomstolen referandieråd och justitiesekreterare,
3) vid hovrätten hovrättssekreterare,
4) vid förvaltningsdomstolen förvaltningsrättssekreterare,
5) vid marknadsdomstolen marknadsrättssekreterare,
6) vid arbetsdomstolen arbetsdomstolssekreterare,
7) vid försäkringsdomstolen försäkringsrättssekreterare.
Vid förvaltningsdomstolen kan dessutom finnas notarier som föredragande.
I arbetsordningen kan även en annan tjänsteman som uppfyller behörighetsvillkoren förordnas att vara föredragande.
2§
Utnämning av de högsta domstolarnas föredragande för viss tid
Av samtliga tjänster som föredragande vid högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen kan högst en tredjedel vara referandierådstjänster till vilka utnämns för viss tid. Till en
sådan tjänst kan utnämnas för högst fem år i sänder. En utnämning för en kortare tid än fem år
är bara möjlig av särskilda skäl. På utnämning av de högsta domstolarnas föredragande för
viss tid tillämpas i övrigt vad som bestäms om domare i 14 kap.
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3§
Föredragandes uppgifter
Föredragandes uppgift är att i enlighet med vad som föreskrivs i arbetsordningen bereda eller föredra mål eller ärenden som avgörs av domstolen.
4§
Utnämning av föredragande
Föredragandena utnämns av respektive domstol.
5§
Behörighetsvillkor för föredragande
Behörighetsvillkor för en sådan tjänst som föredragande som avses i 1 § 1 mom. 1 och 2
punkten är vad som föreskrivs om allmänna behörighetsvillkor och grunder för utnämning av
domare i 12 kap. 1 §.
Behörighetsvillkor för en tjänst som avses i 1 § 1 mom. 3–7 punkten är en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. En arbetsdomstolssekreterare ska dessutom vara förtrogen med ärenden som gäller arbetsförhållanden.
Behörighetsvillkor för en tjänst som notarie som avses i 1 § 2 mom. är lämplig högskoleexamen.
I fråga om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för föredragande gäller vad som
föreskrivs om domare i 12 kap. 9 §.
6§
Tingsnotarier
Vid tingrätterna, hovrätterna och förvaltningsdomstolarna finns dessutom tingsnotarier som
utför domstolspraktik och deltar i behandlingen och avgörandet av rättskipningsmål och rättskipningsärenden i enlighet med bestämmelserna i lagen om domstolspraktisering ( / ).
Bestämmelser om behörighetsvillkor för och utnämnande av tingsnotarie finns i 3 § i lagen
om domstolspraktisering.
7§
Kanslichef
Vid högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen finns en tjänst som kanslichef för
vilken behörighetsvillkoret är lämplig högre högskoleexamen.
Enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen kan det även vid övriga domstolar finnas en
tjänst som kanslichef eller en motsvarande tjänst till vars uppgifter skötseln av domstolens
förvaltning hör. Om behörighetsvillkoren föreskrivs i domstolens arbetsordning.
Utnämning till en sådan tjänst som kanslichef eller en motsvarande tjänst som avses i denna
paragraf görs av respektive domstol.
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8§
Övrig personal
En domstol kan också ha övrig personal anställd i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande i enlighet med föreskrifterna i arbetsordningen.
Respektive domstol utnämner övriga tjänstemän och anställer övrig personal i arbetsavtalsförhållande. Behörighetsvillkoren för övriga tjänstemän bestäms vid behov i arbetsordningen.
9§
Övriga tjänstemäns tjänstledighet och skötsel av tjänst
Respektive domstol beslutar om tjänstledighet för föredragande, kanslichefen och övrig personal i tjänsteförhållande.
10 §
Föredragandes bisysslor
I fråga om bisysslor för föredragande vid domstolar gäller bestämmelserna om domares bisysslor i 11 kap.
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DEL V
SÄRSKILDA STADGANDEN
22 kap.
Domarförslagsnämnden
1§
Tillsättning av domarförslagsnämnden och dess sammansättning
Statsrådet tillsätter domarförslagsnämnden för fem år i sänder.
Ordförande i domarförslagsnämnden är en av högsta domstolen vald ledamot och viceordförande en av högsta förvaltningsdomstolen vald ledamot. Övriga ledamöter är en hovrättspresident, en överdomare vid en förvaltningsdomstol, en lagman vid en tingsrätt, en annan ordinarie hovrättsdomare, en tingsdomare, en förvaltningsrättsdomare och en förvaltningsrättsdomare eller en domare vid en specialdomstol, en advokat, en åklagare och en ledamot som företräder den juridiska forskningen och undervisningen. Varje ledamot har en personlig ersättare.
2§
Utnämning av domarförslagsnämndens ledamöter
Domarförslagsnämnden tillsätts sedan
1) högsta domstolen inom sig har utsett en ledamot och ersättare,
2) högsta förvaltningsdomstolen inom sig har utsett en ledamot och ersättare,
3) hovrättspresidenterna inom sig har utsett en ledamot och ersättare,
4) överdomarna vid förvaltningsdomstolarna inom sig har utsett en ledamot och ersättare,
5) högsta domstolen utifrån anmälan bland lagmännen vid tingsrätterna, hovrätternas övriga
ordinarie domare och tingsdomarna har utsett ledamöter och ersättare,
6) högsta förvaltningsdomstolen utifrån anmälan bland förvaltningsrättsdomarna eller specialdomstolarnas domare har utsett ledamöter och ersättare,
7) Finlands Advokatförbund bland sina medlemmar har utsett den ledamot och ersättare som
ska företräda advokatkåren,
8) riksåklagaren har utsett den ledamot och ersättare som ska företräda åklagarna, och
9) justitieministeriet har utsett den ledamot och ersättare som ska företräda den juridiska
forskningen och undervisningen.
3§
Utnämningsförfarande
När ledamöter och ersättare som avses i 2 § 1 mom. 5–9 punkten utses, ska kandidaterna
vara två gånger så många som de ledamöter och ersättare som utnämns. Innan den ledamot
och ersättare som avses i 2 § 1 mom. 9 punkten utses, ska justitieministeriet höra enheter som
företräder den juridiska forskningen och undervisningen.
Högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen förklarar de uppgifter som avses i 2 § 1
mom. 5 och 6 punkten lediga att sökas och meddelar de ledamöter och ersättare som de har
valt till justitieministeriet.
Justitieministeriet begär de förslag till utnämningar som avses i 2 § 1 mom. 7 och 8 punkten
av Finlands Advokatförbund och riksåklagaren.
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4§
En nämndledamots avgång
Statsrådet beviljar en ledamot och en ersättare i nämnden avsked.
I stället för den ledamot som avgår utnämns med iakttagande av det förfarande som fastställts ovan en efterträdare för återstoden av mandattiden.
5§
Domförhet
Domarförslagsnämnden är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och minst åtta
ledamöter eller ersättare är närvarande.
6§
Domarförslagsnämndens personal
Domarförslagsnämnden har en sekreterare. Nämnden kan dessutom ha föredragande med
uppdraget som bisyssla och övrig personal. Sekreteraren och den föredragande som har uppdraget som bisyssla har som uppgift att bereda och föredra nämndens utnämningsframställningar och utlåtanden. Dessutom sköter sekreteraren ordnandet av nämndens övriga verksamhet.
Sekreteraren och föredragande med uppdraget som bisyssla ska ha en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och god kännedom
om domstolarnas verksamhet.
Domarförslagsnämnden utnämner sekreteraren och de föredragande med uppdraget som bisyssla för viss tid. Sekreteraren utser övrig personal.
7§
Arbetsordning
Närmare föreskrifter om domarförslagsnämndens byrå och personal samt organiseringen av
arbetet och behandlingen av ärenden i domarförslagsnämnden ges vid behov i en arbetsordning som fastställs av nämnden.
23 kap.
Domarutbildningsnämnden
1§
Domarutbildningsnämndens uppgifter
Domarutbildningsnämnden har till uppgift att
1) sköta planeringen och anordnandet av de prov som avses i 20 kap. 3 § 2 mom. och 4 § 1
mom.,
2) i samarbete med justitieministeriet delta i planeringen av den utbildning som ordnas för
domstolsledamöter, föredragande, beredare och övrig personal,
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3) på begäran lämna utlåtande till justitieministeriet om de personer som väljs till domstolsväsendets ledarutbildning eller annan utbildning och
4) bevilja rätten att använda titeln domarutbildad i enlighet med 20 kap. 4 § 2 mom.
2§
Tillsättning av domarutbildningsnämnden och dess sammansättning
Statsrådet tillsätter domarutbildningsnämnden för fem år i sänder.
Domarutbildningsnämnden har en ordförande, en viceordförande och sex övriga ledamöter.
Ordföranden, viceordföranden och två ledamöter ska vara domare som innehar ordinarie
tjänst. Övriga ledamöter är en åklagare, en advokat, en ledamot som företräder den juridiska
forskningen och undervisningen samt en ledamot som företräder justitieministeriet. Varje ledamot har en personlig ersättare.
Nämndens domarledamöter ska jämlikt företräda olika domstolar och dessutom ska minst en
av domarledamöterna vara chefsdomare.
3§
Utnämning av domarutbildningsnämndens ledamöter
Domarutbildningsnämnden tillsätts sedan
1) domarförslagsnämnden utifrån anmälan har utsett ordföranden, viceordföranden och övriga domarledamöter samt deras ersättare,
2) riksåklagaren har utsett den ledamot och ersättare som ska företräda åklagarna,
3) Finlands Advokatförbund bland sina medlemmar har utsett den ledamot och ersättare som
ska företräda advokatkåren,
4) justitieministeriet har utsett den ledamot och ersättare som ska företräda den juridiska
forskningen och undervisningen, samt
5) justitieministeriet har utsett sin egen ledamot och ersättare.
Vid utnämningen av ledamöter och ersättare iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs
om utnämning av domarförslagsnämndens ledamöter i 22 kap. 3 § 1 och 3 mom.
4§
En nämndledamots avgång
Statsrådet beviljar avsked till en ledamot och en ersättare i nämnden.
I stället för den ledamot som avgår utnämns med iakttagande av det förfarande som fastställts ovan en efterträdare för återstoden av mandattiden.
5§
Domförhet
Domarutbildningsnämnden är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och minst
fyra övriga ledamöter eller ersättare är närvarande. Förutom ordföranden eller viceordföranden ska dessutom alltid minst två domare vara närvarande.
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6§
Domarutbildningsnämndens personal
Domarutbildningsnämnden har en sekreterare som bereder och föredrar de ärenden som behandlas i domarutbildningsnämnden samt sköter om ordnandet av nämndens övriga verksamhet. Sekreteraren ska ha en lämplig högre högskoleexamen och god kännedom om domstolarnas verksamhet eller om vuxenutbildning.
Sekreteraren utnämns av domarutbildningsnämnden.
Nämnden kan dessutom ha annan personal som utses av sekreteraren.
7§
Arbetsordning
Närmare föreskrifter om domarutbildningsnämndens byrå och personal samt organiseringen
av arbetet och behandlingen av ärenden i nämnden ges vid behov i en arbetsordning som fastställs av nämnden.
24 kap.
Registret för bindningar och bisysslor
1§
Användningsändamål
I avsikt att tillgodose offentligheten för Rättsregistercentralen ett för allmänt bruk avsett register över bindningar och bisysslor som upptar bindningar och bisysslor för domare, bindningar för sakkunnigledamöter vid domstolar samt bisysslor för föredragande.
2§
Domstolarnas anmälningsskyldighet
Domstolarna ska lämna de uppgifter om bindningar och beviljade bisysslotillstånd till Rättsregistercentralen för införande i registret för bindningar och bisysslor.
Domstolarna kan meddela uppgifterna genom att föra in dem i registret för bindningar och
bisysslor.
3§
Uppgifter som ska införas i registret
I registret för bindningar införs uppgifter om bindningar för domare, sakkunnigledamöter
vid domstolarna och föredragande vid domstolarna och de bisysslotillstånd de har beviljats
liksom den inkomst de har fått för bisysslan. I registret införs dessutom den berörda personens
namn, tjänste- eller uppgiftsbenämning samt datum när bidningen eller bisysslan inleddes och
upphörde.
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4§
Utlämnande av registeruppgifter
Alla har rätt att få uppgifter om de anteckningar som införts i registret för bindningar och bisysslor till den del som de inte är sekretessbelagda. En domstols chefsdomare har rätt att även
få de uppgifter som enligt 8 a § 4 mom. och 18 § 5 mom. i statstjänstemannalagen är sekretessbelagda.
En domstol har rätt att få uppgifter om sin personals bindningar och bisysslor via en teknisk
anslutning.
5§
Utplåning av uppgifter ur registret
Uppgifter om bindningar och bisysslor ska utplånas ur registret tre år efter det att bindningen
eller bisysslan har upphört.
25 kap.
Tjänstebrottsärenden
1§
Tjänstebrott
Åtal i tjänstebrottsärenden i fråga om domstolsledamöter och tjänstemän vid domstolar behandlas av domstolarna enligt följande:
1) av högsta domstolen, när ärendet gäller en ledamot av en hovrätt,
2) av hovrätten, när ärendet gäller
a) en ledamot av en tingsrätt som hör till hovrättens domkrets, tingsnotarie, kanslichef samt
även övriga som hör till kanslipersonalen om målet avser tjänstebrott som begåtts i en uppgift
som avses i 2 kap. 7 a § 1 mom. i rättegångsbalken, eller
b) en ledamot, kanslichef, förvaltningsrättssekreterare, notarie eller tingsnotarie vid en förvaltningsdomstol som finns inom hovrättens domkrets,
3) av Helsingfors hovrätt, när
a) ärendet gäller kanslichefen eller en föredragande vid högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen,
b) ärendet gäller en ledamot, kanslichefen eller en marknadsrättsekreterare vid marknadsdomstolen,
c) ärendet gäller en ledamot, kanslichefen eller en försäkringsrättsekreterare vid försäkringsdomstolen,
d) ärendet gäller en ledamot, kanslichefen eller en arbetsdomstolssekreterare vid arbetsdomstolen eller
e) åtalet för tjänstebrott gäller en kanslichef, hovrättssekreterare eller tingsnotarie vid en annan hovrätt än Helsingfors hovrätt och
4) av Åbo hovrätt, när ärendet gäller de tjänstemän vid Helsingfors hovrätt som avses i 1
mom. 3 e punkten.
Det som föreskrivs om kanslichef i denna paragraf gäller även den som utnämnts till en sådan motsvarande tjänst som avses i 21 kap. 7 § 2 mom.
I fråga om den som förordnats till uppdrag som föredragande på basis av 21 kap. 1 § 3 mom.
gäller vad som föreskrivs i denna paragraf om den som tjänstgör som föredragande vid samma
domstol.
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2§
Tjänstebrottsärenden som gäller de högsta domstolarna ledamöter
Åtal mot en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen behandlas av
riksrätten på det sätt som anges i grundlagen i enlighet med bestämmelserna i lagen om riksrätten och behandling av ministeransvarighetsärenden (196/2000).
26 kap.
Ändringssökande
1§
Överklagande genom besvär av beslut om bisysslotillstånd
Ett domstolsbeslut som gäller ett sådant bisysslotillstånd som avses i 11 kap. 5 § får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär får dock inte anföras över
högsta domstolens beslut.
Beslutet ska följas trots att ändring har sökts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.
2§
Överklagande genom besvär av ett beslut om skriftlig varning
Ett beslut om att ge en skriftlig varning som avses i 17 kap. 1 § får överklagas genom besvär. Ärendet ska behandlas som ett brådskande rättskipningsärende vid fullföljdsdomstolen.
Ett beslut som gäller skriftlig varning får överklagas genom besvär
1) ett beslut av lagmannen vid en tingsrätt till hovrätten,
2) ett beslut av presidenten vid en hovrätt eller vid arbetsdomstolen till högsta domstolen,
3) ett beslut av överdomaren vid en förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller försäkringsdomstolen till högsta förvaltningsdomstolen samt
4) ett beslut av högsta domstolens president och högsta förvaltningsdomstolen president till
respektive domstol, där överklagandet behandlas i plenum.
Överklagandet ska inom 30 dagar från delfåendet av beslutet lämnas till den domstol där
domaren är anställd. Domstolen ska omedelbart till fullföljdsdomstolen skicka besvärsskriften
med bilagor, en kopia av det överklagade beslutet och chefsdomarens utlåtande med anledning
av överklagandet.
Beslutet gäller trots att ändring har sökts, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.
3§
Överklagande genom besvär av ett beslut om avstängning från tjänsteutövning
Ett beslut om avstängning från tjänsteutövning som avses i 17 kap. 2 § får överklagas genom
besvär. Ärendet ska behandlas som ett brådskande rättskipningsärende vid fullföljdsdomstolen.
Beslutet får överklagas genom besvär enligt följande:
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1) ett beslut av tingsrätten till hovrätten,
2) ett beslut av en hovrätt eller arbetsdomstolen till högsta domstolen,
3) ett beslut av en förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller försäkringsdomstolen till
högsta förvaltningsdomstolen samt
4) ett beslut av högsta domstolens president och högsta förvaltningsdomstolen president till
respektive domstol, där överklagandet behandlas i plenum.
Överklagandet ska inom 30 dagar från delfåendet av beslutet lämnas till den domstol där
domaren är anställd. Domstolen ska utan dröjsmål till fullföljdsdomstolen skicka besvärsskriften med bilagor, en kopia av det överklagade beslutet och sitt utlåtande med anledning av
överklagandet.
Beslutet ska följas trots att ändring har sökts, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något
annat.
4§
Överklagande av ett beslut genom besvär om entledigande på grund av arbetsoförmåga
Ett beslut av hovrätten om entledigande på grund av arbetsoförmåga som avses i 18 kap. 2 §
2 mom. 1 punkten får överklagas genom besvär hos högsta domstolen. Ärendet ska behandlas
skyndsamt vid fullföljdsdomstolen.
Hovrättens beslut ska följas trots att ändring har sökts, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.
5§
Överklagande av ett beslut genom besvär om befrielse från uppdrag som sakkunnigledamot
Ett beslut av en förvaltningsdomstol eller försäkringsdomstolen om befrielse från uppdrag
som sakkunnigledamot som avses i 19 kap. 21 § får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Ärendet ska behandlas skyndsamt vid fullföljdsdomstolen.
Förvaltningsdomstolens eller försäkringsdomstolen beslut ska följas trots att ändring har
sökts, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.
27 kap.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
1§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 20 .
2§
Lagar som upphävs
Genom denna lag upphävs följande lagar jämte ändringar:
1) tingsrättslagen (581/1993),
2) hovrättslagen (56/1994),
3) lagen om högsta domstolen (665/2005),
4) lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999),
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5) lagen om högsta förvaltningsdomstolen (1265/2006),
6) lagen om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter (1266/2006),
7) lagen om marknadsdomstolen (99/2013),
8) lagen om försäkringsdomstolen (132/2003),
9) lagen om utnämning av domare (205/2000) och
10) lagen om hållande av underrätts sammanträde annorstädes än å den ordinarie domstolsplatsen (141/1932).
3§
Vissa förordningar som förblir i kraft
Av de förordningar som utfärdats med stöd av sådana lagar som upphävs genom denna lag i
fråga om domstolarnas domkretsar samt placeringen av tingsrätternas kanslier och sammanträdesplatser förblir följande i kraft:
1) statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar (410/2008) som utfärdats med stöd av
21 § 1 mom. 4 punkten i tingsrättslagen,
2) statsrådets förordning om hovrätternas domkretsar (337/2013) som utfärdats med stöd av
1 § 3 mom. i hovrättslagen,
3) statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas domkretsar (338/2013) som utfärdats
med stöd av 2 § i lagen om förvaltningsdomstolar samt
4) justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
(454/2009) som utfärdats med stöd av 18 § i tingrättslagen.
4§
Övergångsbestämmelser som gäller chefsdomare
På utnämning till en tjänst som chefsdomare som ledigförklarats innan denna lag trätt i kraft
iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
En ordinarie chefsdomare som utnämnts innan denna lag trätt i kraft kan på hans eller hennes egen ansökan förflyttas till en annan ledig domartjänst vid domstolen i fråga när han eller
hon utan avbrott har tjänstgjort som chefsdomare i minst sju år och har fyllt 63 år. Chefsdomaren ska meddela sin avsikt att övergå i en annan domartjänst före tjänsten ledigförklaras. Beslut om förflyttning fattas av den utnämnande myndigheten. Till en chefsdomare som förflytttas till domare betalas en lön som motsvarar lönen för tjänsten som chefsdomare under två år
efter utnämningen till tjänsten. En chefsdomare som övergått till domartjänst är vid avgörande
av rättskipningsmål eller rättskipningsärenden efter chefsdomaren äldst till tjänsteåren.
Den som utnämnts till chefsdomare före denna lags ikraftträdande ska för första gången
delta i en sådan undersökning av hälsotillståndet som avses i 11 kap. 9 § senast tre år efter lagens ikraftträdande.
5§
Övriga övergångsbestämmelser som gäller domare
Vid denna lags ikraftträdande ändras benämningen förvaltningsråd vid högsta förvaltningsdomstolen till justitieråd.
På utnämning till en tjänst som hovrättslagman och lagman vid försäkringsdomstolen som
ledigförklarats innan denna lag trätt i kraft iakttas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.
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Den som har utnämnts till tjänst som hovrättslagman eller lagman vid försäkringsdomstolen
innan denna lag har trätt i kraft har rätt att tjänstgöra i sådana uppgifter som kräver ledarförmåga efter lagens ikraftträdande. Vid tjänstgöring i sådana uppgifter är de medlemmar av den
ledningsgrupp som avses i 10 kap. 1 § 2 mom. samt den sammansättning som avses i 13 kap.
10 §.
6§
Övergångsbestämmelser som gäller övrig personal
På den som utnämnts till tjänst som föredragande vid högsta domstolen innan denna lag har
trätt i kraft tillämpas vad som föreskrivs i 13 § 1 mom. och 14 § i den upphävda lagen om
högsta domstolen. På motsvarande sätt tillämpas på den som utnämnts till tjänst som föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen innan denna lag har trätt i kraft vad som föreskrivs i
14 § 1 mom. och 15 § i den upphävda lagen om högsta förvaltningsdomstolen.
Vid ikraftträdandet av denna lag ändras benämningarna fiskal och assessor vid hovrätten till
hovrättssekreterare, sekreterare vid arbetsdomstolen till arbetsdomstolssekreterare och assessor vid försäkringsdomstolen till försäkringsrättssekreterare.
Om en föredragande som avses i 9 § i den upphävda hovrättslagen i saken har utnämnts till
hovrättens sammansättning före ikraftträdandet av denna lag, är sammansättningen fortfarande
domför i saken efter att denna har lag har trätt i kraft. Om en föredragande vid försäkringsdomstolen ingår som en lagfaren ledamot i ett mål eller ärende som behandlas av försäkringsdomstolen innan denna lags ikraftträdande kan han eller hon ingå i beslutssammansättningen
efter denna lag har trätt i kraft.
På den som utnämnts till tingsfiskal innan denna lag har trätt i kraft tillämpas vad som bestäms om tingsfiskaler i 3 a, 3 b, 4 a, 14 § 3 mom. 17 § och 20 § 2 mom. i den upphävda tingsrättslagen.
7§
Övriga övergångsbestämmelser
Varje domare som enligt 13 kap. 12 § eller 14 kap. 5 § har skyldighet att redogöra för sina
bindningar är skyldig att redogöra för sina bindningar inom ett år från denna lags ikraftträdande. Redogörelse ska lämnas oberoende av om detta har gjorts tidigare. En sakkunnigledamot av en domstol är skyldig att redogöra för sina bindningar när han eller hon för första
gången efter denna lags ikraftträdande utnämns till sitt uppdrag.
Ändring i ett beslut om avstängning från tjänsteutövning som har fattats i fråga om en domare eller om en föredragande vid högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen innan
denna lags ikraftträdande söks med iakttagande av de bestämmelser som gällde när denna lag
trädde i kraft.
8§
Hänvisningar till tidigare lag
Om det någon annanstans i lag hänvisas till en bestämmelse som varit i kraft vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag i stället för den bestämmelsen.
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2.
Lag
om domstolspraktik

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Tillämpningsområde
För tingsnotarie gäller förutom bestämmelserna i denna lag även vad som bestäms i domstolslagen ( / ).
I fråga om tingsnotariers skyldigheter och ansvar när de utövar dömande makt gäller i tilllämpliga delar vad som bestäms om domare i 11 kap. 1 och 2 § i domstolslagen.
2§
Domstolspraktikens innehåll
Med domstolspraktik avses ett praktiksystem vars avsikt är att ge tingsnotarier insikt i rättskipningen vid tingsrätter, hovrätter och förvaltningsdomstolar. Praktiksystemet omfattar arbetspraktik, utbildning och uppföljning av praktikarbetet.
Till domstolspraktiken hör två sex månaders praktikperioder. Den första perioden utförs i
tingsrätten och den andra i tingsrätten, hovrätten eller förvaltningsdomstolen.
3§
Utnämning av och behörighetsvillkor för tingsnotarie
Chefsdomaren utnämner en notarie till tingsrätten, hovrätten och förvaltningsdomstolen för
en viss tid som motsvarar praktikperioden.
Till tingsnotarie vid tingsrätten kan den utnämnas som har avlagt annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och som har de personliga egenskaper som behövs för rättskipningsuppgifter samt lämplighet för rättsliga avgöranden. Till tingsnotarie vid hovrätten eller förvaltningsdomstolen kan den utnämnas som har
tjänstgjort som tingsnotarie vid tingsrätten i sex månader.
I fråga om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för tingsnotarier gäller bestämmelserna om domare i 12 kap. 9 § i domstolslagen.
4§
Ledigförklaring av praktikplatser
Tingsrätten ska utlysa praktikantplatserna centraliserat en gång om året i september.
I annonsen ska det nämnas om praktiken vid tingsrätten delvis kan utföras vid en hovrätt eller en förvaltningsdomstol.
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5§
Ansökan till domstolspraktik
Den som har vill avlägga domstolspraktik ska ansöka om att bli antagen som praktikant vid
den tingsrätt där han eller hon vill inleda sin praktik.
6§
Antagning till domstolspraktik
Antagningen till domstolspraktik sker genom att praktikanten utnämns till ett tjänsteförhållande på viss tid som tingsnotarie. Antagningen av de praktikanter som utför en del av praktiken vid en hovrätt eller förvaltningsdomstol sker genom enhälligt beslut av tingsrätten och
hovrätten eller förvaltningsdomstolen i fråga.
7§
Urvalskriterier
För tingsnotarier gäller de behörighetsvillkor som anges i 3 § 2 mom. Sökandens lämplighet
för rättsliga avgöranden kan bedömas utifrån studieframgångar, juridisk kompetens som påvisats genom studier eller på annat sätt samt tidigare arbetserfarenhet.
Sökandens personliga egenskaper kan bedömas genom intervjuer. Domstolen kan inhämta
utlåtanden eller andra utredningar om sökandena.
8§
Domarförsäkran
Före domstolspraktiken inleds ska tingsnotarier avge den domarförsäkran i tingsrätten som
avses i 1 kap. 7 § i domstolslagen.
9§
Handledning och utbildning
Den domstol som är praktikplats utnämner en domare eller föredragande som handledare för
tingsnotarien. Chefsdomaren och handledaren för tingsnotarien ska tillsammans se till att
tingsnotarien får handledning och övervakas i sitt arbete.
Vid tingsrätten ska tingsnotarierna få erfarenhet av domaruppgifter och i hovrätten och förvaltningsdomstolen av de uppgifter som en föredragande har. De arbetsuppgifter som tilldelas
tingsnotarierna ska vara av sådant slag att tingsnotarien får tillräckligt bred insikt i arbetet och
i domstolarnas verksamhet.
En tingsnotarie ska ha möjlighet att delta i utbildning som ordnas på praktikplatsen och i
gemensam utbildning som ordnas för tingsnotarier.
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10 §
Praktikplan
På praktikplatsen ska det upprättas en praktikplan för tingsnotarierna. I praktikplanen ska
praktikens mål och innehåll anges.
Praktikplanen ska innehålla en beskrivning av målen och arbetsuppgifterna under varje del
av praktikperioden, orienteringen och utbildningen i de grupper av mål och ärenden som behandlas samt uppföljningen av arbetsuppgifterna och utvärderingen av arbetet. I praktikplanen
ska dessutom nämnas andra frågor som är centrala för praktiken och anges vem som ansvarar
för handledningen.
11 §
Uppgifter
Vid tingsrätten ska tingsnotarierna sätta sig in i de uppgifter som utförs i domstolens kansli
samt behandla och självständigt avgöra sådana mål och ärenden som hör till en tingsnotaries
behörighet i enlighet med 12–14 §.
Vid hovrätten bistår tingsnotarierna vid beredningen av mål och ärenden. Tingsnotarien kan
föra protokoll vid hovrättens sammanträden. En tingsnotarie kan vara föredragande i enlighet
med föreskrifterna i hovrättens arbetsordning.
Vid förvaltningsdomstolen är tingsnotarien föredragande i förvaltningsmål och förvaltningsärenden.
12 §
Tingsnotariens befogenhet vid tingsrätten
En tingsnotarie får utan separat förordande förrätta vigsel till äktenskap samt i tingsrättens
kansli behandla och avgöra mål som avses i 5 kap. 3 och 14 § i rättegångsbalken och ansökningsärenden. Dessutom får en tingsnotarie föra protokoll vid tingsrättens sammanträden och
utföra de uppgifter som nämns i 2 kap. 11 a § i rättegångsbalken.
13 §
Befogenheter vid tingsrätten för en tingsnotarie som tjänstgjort i två månader
När en tingsnotarie har tjänstgjort i två månader får han eller hon utan särskilt förordnande
vara ordförande i tingsrätten
1) vid sammanträden med en domare i ansökningsärenden,
2) vid sammanträden med en domare i brottmål, om det inte för något av de enskilda brott
som avses i åtalet under de omständigheter som anges där föreskrivs annat eller strängare
straff än böter eller fängelse i högst två år och svaranden inte har häktats, meddelats reseförbud eller avstängts från tjänsteutövning för något av de brott som avses i åtalet; i dessa fall får
dock inte annat eller strängare straff än böter dömas ut,
3) vid sådant skriftligt förfarande som avses i 5 a kap. i lagen om rättegång i brottmål
(689/1997); i dessa fall får dock inte annat eller strängare straff än böter dömas ut, och
d) vid sammanträden med en domare i ärenden som gäller förvandlingsstraff för böter.
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14 §
Befogenhet vid tingsrätten för en tingsnotarie som grundar sig på lagmannens
förordnande
Lagmannen får förordna den som tjänstgjort som tingsnotarie i två månader att delta i behandlingen av enskilda mål som
1) ordförande, om det är fråga om ett tvistemål som gäller hyra av bostadslägenhet eller där
tvistemålet gäller ett penningbelopp eller en egendom eller förmån, vars värde är högst 20 000
euro,
2) ledamot av en sammansättning enligt 2 kap. 1 § 2 mom. och 3 kap. 1 § i rättegångsbalken,
3) ledamot av en sammansättning enligt 2 kap. 3 § i rättegångsbalken,
4) ledamot i fall som avses i 6 kap. 1 § i rättegångsbalken eller i 6 kap. 11 § i lagen om rättegång i brottmål, och
5) ordförande i en sammansättning enligt 2 kap. 1 § 1 mom. i rättegångsbalken i brottmål,
om det inte för något av de enskilda brott som avses i åtalet under de omständigheter som
anges där föreskrivs annat eller strängare straff än böter eller fängelse i högst två år och svaranden inte har häktats, meddelats reseförbud eller avstängts från tjänsteutövning för något av
de brott som avses i åtalet.
En tingsnotarie får inte förordnas att ensam eller såsom ordförande för tingsrätten behandla
mål eller ärenden som på grund av sin art eller sin omfattning ska anses vara svåra att avgöra.
15 §
Avbrytande
Chefsdomaren kan av grundad anledning bevilja tingsnotarien tillstånd att avbryta domstolspraktiken. En avbruten praktikperiod ska slutföras i samma domstol.
16 §
Vicehäradshövdingstiteln
Hovrätten i den domkrets som omfattar den tingsrätt där tingsnotarien har utfört praktiken
tilldelar den som utfört domstolspraktiken titeln vicehäradshövding. Titeln tilldelas på skriftlig
ansökan efter det att tingsnotarien har slutfört alla de uppgifter som anförtrotts honom eller
henne. Ansökan ska åtföljas av ett intyg över slutförd praktik.
17 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 20 .
Om det någon annanstans i lag hänvisas till en bestämmelse som varit i kraft vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag i stället för den bestämmelsen.
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3.
Lag
om tingsrätternas nämndemän

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om de nämndemän vid tingsrätten som avses i 2 kap. 5 § 1 mom. i
domstolslagen. I fråga om ställningen för nämndemän gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om sakkunnigledamöter i 19 kap. 1 § i domstolslagen, om inte något annat bestäms i
denna eller i någon annan lag.
I fråga om nämndemäns deltagande i behandling och avgörande av brottmål gäller vad som
bestäms i 2 och 3 kap. i rättegångsbalken. I fråga om jäv för nämndemän gäller bestämmelserna om domares jäv i 13 kap. i rättegångsbalken.
På val av nämndemän, en vald nämndemans rätt att vägra ta emot uppdraget samt skötseln
av nämndemannauppdraget under behandlingen av besvär och under val tillämpas bestämmelserna om kommunala förtroendevalda i 5 kap. i kommunallagen (365/1995).
2§
Behörighetsvillkor för nämndemän och urvalskriterier
En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens
domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon ska anses lämplig att vara nämndeman.
Den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som
innehar en tjänst vid en allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndigheten eller som i sin
tjänst utför utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning får
inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt
bedriver advokatverksamhet.
3§
Fastställelse och ändring av antalet nämndemän
Justitieministeriet fastställer antalet nämndemän vid tingsrätterna. Om flera kommuner hör
till en tingsrätts domkrets, fastställer justitieministeriet antalet nämndemän som ska väljas från
varje kommun i första hand i proportion till antalet mantalsskrivna invånare i kommunen. Från
varje kommun ska dock väljas minst en nämndeman.
Antalet nämndemän kan ändras på framställning av kommunfullmäktige eller tingsrätten,
om invånarantalet i kommunerna inom domkretsen eller antalet mål och ärenden som ska behandlas i den sammansättning som anges i 2 kap. 1 § rättegångsbalken väsentligen har förändrats.
Om kommunindelningen eller den judiciella indelningen ändras, kan justitieministeriet
ändra antalet nämndemän utan den framställning som avses i 2 mom. När antalet nämndemän
ändras, kan ministeriet samtidigt bestämma huruvida nytt val av nämndemän från kommunerna i fråga ska förrättas för den återstående mandatperioden.
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Innan antalet nämndemän fastställs eller ändras ska tingsrätten och kommunerna inom tingsrättens domkrets ges tillfälle att yttra sig i saken.
4§
Val av nämndemän
Kommunfullmäktige väljer nämndemännen för en period som motsvarar fullmäktiges mandatperiod.
Om en huvudförhandling pågår vid utgången av den mandatperiod som föreskrivs i 1 mom.
fortsätter nämndemannens uppdrag tills målet är avgjort i tingsrätten.
De nämndemän som väljs i kommunen ska så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga förhållandena i kommunen.
5§
Domarförsäkran
En nämndeman ska avge domarförsäkran så som bestäms i 1 kap. 7 § i domstolslagen.
6§
Nämndemännens deltagande i sammanträde
Tingsrättens lagman ska se till att nämndemännen deltar i tingsrättens sammanträden i tur
och ordning.
Till ledamöter av jorddomstolen kallar jorddomstolens ordförande nämndemän från en eller
flera tingsrätter inom vars domkrets det område, gräns eller en del av det område som den aktuella förrättningen gäller är beläget. Av särskilda skäl kan till ledamöter av jorddomstolen
också kallas nämndemän vid någon annan tingsrätt som hör till tingsrättens domkrets i jordrättsmål och jordrättsärenden.
En nämndeman som under ett kalenderår har deltagit i sammanträden under mer än 20 dagar, får inte under detta kalenderår delta i flera sammanträden, om det inte är fråga om fortsatt
behandling av ett tidigare mål eller ärende.
7§
Inkallande av en tillfällig nämndeman
Om tingsrättens sammansättning inte är domför på grund av att en nämndeman har fått ett
överraskande förhinder och sammansättningen på grund av långa avstånd eller andra särskilda
skäl som beror på de lokala förhållandena inte utan olägenhet för tingsrättens verksamhet kan
kompletteras med någon som har valts till nämndeman, kan tingsrättens ordförande kalla in
någon som är valbar till nämndeman. Den som inkallats till tillfällig nämndeman ska avge
domarförsäkran i tingsrätten innan han eller hon fullgör sitt uppdrag.
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8§
Avgångsåldern för nämndemän
En nämndeman är skyldig att avgå från sitt uppdrag när han eller hon uppnår den avgångsålder som föreskrivs i 18 kap. 1 § i domstolslagen.
9§
Befriande av en nämndeman från uppdraget
Om en nämndeman förlorar sin behörighet eller annars blir olämplig att sköta ett nämndemannauppdrag, ska tingsrätten i den sammansättning som avses i 2 kap. 1 § 1 mom. i rättegångsbalken befria nämndemannen från uppdraget eller bestämma att nämndemannen inte på
viss tid får sköta nämndemannauppdraget. Innan nämndemannen befrias från sitt uppdrag ska
han eller hon ges tillfälle att bli hörd.
Ändring i beslut om befrielse från nämndemannauppdraget eller fortsatt skötsel av uppdraget får sökas av nämndemannen i fråga genom besvär hos hovrätten. Beslutet ska iakttas trots
besvär.
10 §
Anmälan om ledigt uppdrag som nämndeman
Blir ett nämndemannauppdrag ledigt under pågående mandatperiod, ska tingsrättens lagman
anmäla detta till den kommun som saken angår så att en ny nämndeman kan väljas för återstoden av mandatperioden.
11 §
Nämndemäns arvode och kostnadsersättning
Till en nämndeman betalas av statliga medel
1) arvode,
2) ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av nämndemannauppdraget
föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller något motsvarande, samt
3) resekostnadsersättning och dagtraktamente.
Justitieministeriet fastställer närmare grunder för och beloppet av det arvode, den ersättning
och det dagtraktamente som en nämndeman erhåller.
Anser en nämndeman att han inte fått arvode eller ersättning enligt 1 och 2 mom., kan han
yrka på rättelse hos lagmannen vid tingsrätten. Görs inte rättelseyrkandet inom ett år efter utgången av det kalenderår då betalning borde ha skett går rätten till förmånerna förlorad. I ett
beslut med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.
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12 §
Ersättning för olycksfall som drabbat en nämndeman
Vid olycksfall som inträffat vid skötseln av ett nämndemannauppdrag betalas ersättning av
statens medel enligt samma grunder som vid olycksfall i arbetet enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948). Ersättning betalas till den del den skadade inte med stöd av någon annan lag har rätt till en ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring.
I fråga om sökande av ersättning, ersättningsskyldighet, ersättning, behandling av ersättningsärenden, förande av talan, tystnadsplikt och brott mot den, rätt att erhålla uppgifter, rätt
och skyldighet att lämna uppgifter, överklagande av beslut i ersättningsärenden, Statskontorets
regressrätt och återkrav av ogrundad ersättning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i
lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen (1343/1988) och lagen om rehabilitering
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991). Vad som i dessa lagar föreskrivs
om arbetstagare, arbetsgivare och försäkringsanstalt tillämpas på motsvarande sätt på nämndemän, tingsrätten och med iakttagande av 9 och 30 § i lagen om olycksfallsförsäkring på
Statskontoret.
13 §
Häradsdomartitel
Tingsrättens lagman kan tilldela en nämndeman som erkänsla för lång och förtjänstfull verksamhet i tingsrätten häradsdomartitel.
14 §
Tjänstebrott
En nämndeman åtalas för tjänstebrott i hovrätten med beaktande av bestämmelserna om
tingsrätternas ledamöter i 25 kap. i domstolslagen. Hovrätten bestämmer om nämndemannen
kan kvarstå i sitt uppdrag under den tid tjänsteåtalet är anhängigt.
15 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 20 .
Om det någon annanstans i lag hänvisas till en bestämmelse som varit i kraft vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag i stället för den bestämmelsen.
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4.
Lag
om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella
domstolar och Europeiska unionens domstol

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Tillämpningsområde
Förfarandet enligt denna lag iakttas när Finland nominerar en eller flera nationella kandidater för lediga uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol.
2§
Meddelande om lediga uppdrag
Uppgiften om lediga uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och
Europeiska unionens domstol, för vilka Finland utser en eller flera nationella kandidater, ska
tillkännages offentligt innan kandidaterna nomineras. Meddelandet om ett ledigt uppdrag ska
publiceras på behörigt sätt. Bara en person som anmält sig till uppdraget kan utses som kandidat.
Avvikelse från förfarandet enligt 1 mom. kan göras av orsaker som hänger samman med internationella förpliktelser som binder Finland eller av något annat tvingande skäl.
3§
Sakkunnigdelegation
Statsrådet tillsätter efter föredragning från statsrådets kansli för sex år åt gången en sakkunnigdelegation för att bereda nomineringen av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol.
4§
Sakkunnigdelegationens sammansättning
Delegationen ska ha nio ledamöter. Ledamöter i delegationen är företrädare för statsrådets
kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen
och riksåklagarämbetet, en företrädare för enheterna vid de universitet som erbjuder juridisk
forskning och undervisning, en företrädare för Finlands Advokatförbund samt en person som
särskilt förordnas av det ministerium som föredrar nomineringsärendet i fråga för statsrådet.
Varje ledamot har en personlig ersättare.
Med stöd av artikel 44 i konventionen om fredligt lösande av internationella tvister (FördrS
11/1924) ska de personer som statsrådet förordnar till ledamöter av Permanenta skiljedomstolen vara sådana ledamöter som avses i 1 mom.

378

Ordförande i delegationen är den ledamot som företräder statsrådets kansli och vice ordförande är dennas ersättare. I nomineringsärenden som vid statsrådet ska föredras från ett annat
ministerium ska dock den ledamot som företräder ministeriet i fråga vara ordförande i delegationen och hans eller hennes ersättare ska vara vice ordförande.
5§
Sakkunnigdelegationens beslutförhet
Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna eller ersättarna är närvarande.
6§
Nominerande myndighet
Statsrådet utser Finlands nationella kandidater till de uppdrag som avses i detta kapitel, om
de inte utses i enlighet med det förfarande som avses i stadgan för den internationella domstolen (FördrS 1/1956).
7§
Bemyndigande att utfärda förordning
Närmare bestämmelser om tillsättandet av den delegation som avses i 4 § och om dess verksamhet får utfärdas genom förordning av statsrådet.
8§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 20 .
Om det någon annanstans i lag hänvisas till en bestämmelse i lagen om utnämning av domare (205/2000) som varit i kraft vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag i stället för den bestämmelsen.
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5.
Lag
om rättegång i försäkringsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om försäkringsdomstolens domförhet, behandlingen av rättskipningsmål och rättskipningsärenden i försäkringsdomstolen samt extraordinärt ändringssökande
i försäkringsdomstolens beslut. I fråga om försäkringsdomstolen gäller dessutom vad som föreskrivs i domstolslagen ( / ).
Vid behandlingen av ärenden i försäkringsdomstolen tillämpas förvaltningsprocesslagen
(586/1996), om inte något annat föreskrivs särskilt.
I fråga om rättegångens offentlighet gäller i försäkringsdomstolen vad som föreskrivs i lagen
om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007).
2 kap.
Domförhet
2§
Försäkringsdomstolens domförhet
Försäkringsdomstolen är domför i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter, om inte
något annat föreskrivs nedan.
3§
Försäkringsdomstolens domförhet i medicinska ärenden
Om en medicinsk utredning kan inverka på målets eller ärendets avgörande, ska två lagfarna
ledamöter och en läkarledamot delta i behandlingen av målet eller ärendet, om inte något annat föreskrivs nedan.
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4§
Domförhet med två ledamöter
Om det ärende som ska avgöras inte är av en sådan art att det kräver en sammansättning
med tre ledamöter, är försäkringsdomstolen domför i en sammansättning med två ledamöter
av vilka den ena är en lagfaren ledamot och den andra en läkarledamot. En förutsättning är att
det ärende som ska avgöras gäller överklagande av ett beslut som Folkpensionsanstalten fattat
i första instans och som avser något annat än sjukpension, ersättning för företagshälsovård, rehabiliteringsförmåner eller yrkesinriktad rehabilitering och en medicinsk utredning kan inverka på hur ärendet avgörs.
Om ledamöterna inte är eniga om avgörandet ska ett ärende som har behandlats i en sammansättning med två ledamöter överföras till en sammansättning med tre ledamöter.
5§
Domförhet med en ledamot
Försäkringsdomstolen är domför med en ledamot om inte den fråga som ska avgöras är av
en sådan art att den förutsätter en sammansättning med tre eller fem ledamöter och gäller
1) avvisande av ett ärende som väckts vid försäkringsdomstolen men inte hör till dess behörighet,
2) avvisande av ett ärende som inkommit efter besvärstiden,
3) ett ärende som med anledning av ny utredning i sin helhet ska återremitteras eller överföras till förmånsverket,
4) ett utmätningsärende och yrkanden i samband därmed,
5) avbrytande av verkställighet och yrkanden i samband därmed, eller
6) ett ärende där besvär, en ansökan eller yrkanden har återtagits i sin helhet samt yrkanden i
anslutning till ett sådant ärende.
En sammansättning med en ledamot består av en lagfaren ledamot av försäkringsdomstolen.
6§
Deltagande av ledamöter som är förtrogna med arbetsförhållanden eller
företagsverksamhet i sammansättningen
Beroende på ärendets art ingår i försäkringsdomstolens sammansättning enligt 2 § två ledamöter som är förtrogna med arbetslivet och arbetsmarknaden eller med företagsverksamhet,
när det är fråga om
1) arbetspensionsärenden som gäller personer i privaträttsliga arbetsavtalsförhållanden,
2) olycksfalls- eller militärskadeärenden,
3) arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd, arbetskraftspolitiskt utbildningsstöd, utbildningsdagpenning, vuxenutbildningsstöd, ersättning för uppehälle, alterneringsersättning,
lönegaranti eller om att en person förvägrats eller fråntagits medlemskap i en arbetslöshetskassa.
4) ärenden som gäller förvärvspension för kommunalt anställda,
5) ärenden som gäller förvärvspension för statligt anställda eller därmed jämförbara anställda,
6) ärenden som gäller förvärvspension för företagare, och
7) ärenden som gäller förvärvspension eller olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
och personer som verkat i uppgifter som kan jämföras med lantbruksföretagares uppgifter.
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I ärenden som avses i 1 mom. 1–5 punkten ska den ena av de ledamöter som avses i nämnda
moment och som deltar i behandlingen representera arbetsgivarsidan och den andra representera arbetstagarsidan.
7§
Deltagande av en ledamot som är förtrogen med militärskadeärenden i
sammansättningen
Beroende på ärendets art ingår i försäkringsdomstolens sammansättning enligt 2 § två ledamöter som är förtrogna med ersättningstagarnas förhållanden eller en ledamot som är förtrogen med ersättningstagarnas förhållanden och en militärledamot, när det är fråga om ett ärende
som gäller ersättning för militärskada eller ekonomiskt stöd efter att en värnpliktig avlidit.
8§
Försäkringsdomstolens domförhet i vissa ärenden
Försäkringsdomstolen kan besluta om andra åtgärder än om ett slutgiltigt avgörande i huvudsaken utan försäkringsdomstolens sakkunnigledamöter.
Bestämmelser om försäkringsdomstolens beslutssammansättning i ärenden som gäller rättegångens offentlighet i försäkringsdomstolen finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.
9§
Överföring av ett ärende till plenum eller förstärkt sammanträde
Om avgörandet i ett rättskipningsärende eller av en fråga som sammanhänger med det kan
ha principiell betydelse för tillämpningen av lagen eller om saken annars är av vidsträckt betydelse eller om avgörandet skulle avvika från tidigare praxis, kan överdomaren eller en lagman överföra rättskipningsärendet eller en del av det till plenum eller förstärkt sammanträde.
Beslut om att överföra ett ärende till plenum fattas av överdomaren och beslut om att överföra ett ärende till förstärkt sammansättning av överdomaren eller en avdelningschef.
10 §
Plenum
I försäkringsdomstolens plenum deltar överdomaren som ordförande, försäkringsdomstolens
ordinarie domare och de ledamöter som tidigare behandlat ärendet.
Plenum är domfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.
11 §
Förstärkt sammanträde
I ett förstärkt sammanträde i försäkringsdomstolen deltar som ordförande överdomaren eller
en avdelningschef samt som övriga ledamöter de ledamöter som tidigare behandlat ärendet
samt de övriga domarna som tjänstgör vid samma avdelning vid försäkringsdomstolen, med
undantag av de biträdande domarna.
Det förstärkta sammanträdet är domfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.
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3 kap.
Behandling av mål och ärenden
12 §
Avgörande av rättskipningsmål och ärenden
I försäkringsdomstolen avgörs rättskipningsmål och rättskipningsärenden på föredragning
vid ett sammanträde. Ett mål eller ärende kan avgöras också utan sammanträde, då samtliga
ledamöter av beslutssammansättningen efter att ha tagit del av handlingarna är eniga om saken
och ingen har krävt att det ska hållas ett sammanträde.
13 §
Sammansättningens ordförande
Ordförande för en kollegial sammansättning vid försäkringsdomstolen är den lagfarna ledamot av sammansättningen som är äldst till tjänsteåren, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.
14 §
Muntlig förhandling
En enskild part har rätt att begära muntlig förhandling i försäkringsdomstolen. Vad som i 38
§ i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om muntlig förhandling i förvaltningsdomstolen på
begäran av en enskild part, gäller muntlig förhandling i försäkringsdomstolen.
15 §
Anmälan om att ett mål eller ärende är anhängigt
Efter att ett mål eller ärende har blivit anhängigt vid försäkringsdomstolen ska domstolen
underrätta sökanden om detta, om den beräknade behandlingstiden och om hur muntlig och
skriftlig utredning beaktas vid behandlingen samt ge sökanden anvisningar om hur eventuell
tilläggsutredning kan lämnas.
16 §
Sakkunnigläkare vid försäkringsdomstolen
Vid försäkringsdomstolen finns förutom de ledamöter som avses i 9 kap. 3 § i domstolslagen även sakkunnigläkare vid försäkringsdomstolen, av vilka försäkringsdomstolen vid behov
begär sakkunnigutlåtande.
I fråga om utnämning av sakkunnigläkare, behörighetsvillkor och redogörelse för bindningar
och befrielse frånuppdraget gäller vad som föreskrivs om läkarledamöter vid försäkringsdomstolen i domstolslagen.
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17 §
Skriftlig och muntlig utredning
Försäkringsdomstolen kan lämna en skriftlig eller muntlig utredning utan avseende, om den
anländer till försäkringsdomstolen samma dag som ärendet avgörs eller senare. Sådan utredning tas inte med i rättegångsmaterialet.
18 §
Domares befogenhet efter tjänsteförhållandets upphörande
En domare är behörig i de rättskipningsmål och rättskipningsärenden han eller hon har avgjort även efter det att domaren inte lägre tjänstgör som domare eller står i tjänsteförhållande
på viss tid vid försäkringsdomstolen, om han eller hon har deltagit i behandlingen av saken
vid försäkringsdomstolen eller om saken beretts för föredragning innan tjänsteförhållandet
upphörde. Detsamma gäller på motsvarande sätt sakkunnigledamöter vars mandattid har gått
ut.
19 §
Fördelning av mål och ärenden
I fråga om fördelning av mål och ärenden vid försäkringsdomstolen gäller vad som föreskrivs i 10 kap. 7–8 § i domstolslagen.
4 kap.
Extraordinärt ändringssökande
20 §
Undanröjande av beslut
Försäkringsdomstolen kan undanröja ett lagakraftvunnet beslut och förordna om ny behandling av målet eller ärendet enligt vad som föreskrivs särskilt. Ansökan om undanröjande av ett
beslut ska göras inom fem år efter att beslutet vunnit laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan
ett beslut undanröjas också på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden. I
fråga om förfarandet vid undanröjande av beslut gäller i övrigt vad som i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om besvär.
Ansökningsärenden som gäller undanröjande av beslut ska försäkringsdomstolen avgöra i en
sammansättning med tre ledamöter.
Utöver vad som i 1 mom. föreskrivs om undanröjande av beslut kan försäkringsdomstolen i
samband med att den avgör ett ärende som inletts utan ansökan eller framställning undanröja
ett beslut som har samband med ärendet.
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21 §
Återbrytande av beslut
Högsta förvaltningsdomstolen kan återbryta ett beslut av försäkringsdomstolen, om det vid
behandlingen av ärendet i försäkringsdomstolen har inträffat ett sådant fel i förfarandet som
väsentligt har kunnat inverka på beslutet. I fråga om återbrytande av beslut gäller härvid i övrigt vad som bestäms om detta i förvaltningsprocesslagen.
I de ärenden som hör till försäkringsdomstolens behörighet tillämpas i övrigt inte vad som i
11 kap. förvaltningsprocesslagen bestäms om extraordinärt ändringssökande.
Bestämmelserna i 1 mom. om återbrytande av beslut tillämpas inte på beslut i vilka ändring
kan sökas hos högsta domstolen genom extraordinära rättsmedel.
5 kap.
Särskilda bestämmelser
22 §
Försäkringsdomstolens rätt att få upplysningar och handräckning
Myndigheter och sammanslutningar som sköter en offentlig uppgift samt försäkrings- och
pensionsanstalter är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna
försäkringsdomstolen upplysningar som är nödvändiga vid behandlingen av ett besvärsärende
samt handräckning. Motsvarande skyldighet gäller också legitimerade läkare.
Försäkringsdomstolen har rätt att få sådana sekretessbelagda uppgifter som avses i 1 mom.
av Folkpensionsanstalten med hjälp av en teknisk anslutning utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska den som begär
uppgifter presentera en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.
23 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 20 .
Om det någon annanstans i lag hänvisas till en bestämmelse i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003) eller statsrådets förordning om försäkringsdomstolen (237/2003) som varit i
kraft vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag i stället
för den bestämmelsen.
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6.
Lag
om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 1 § och 6 kap. 6 § samt
fogas till lagen ett nytt 1 a kap. som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om marknadsdomstolens behörighet, om hur ett mål eller ärende
väcks och behandlas i domstolen och om överklagande av marknadsdomstolens avgöranden.
Utöver det som föreskrivs i denna lag gäller för marknadsdomstolen även det som föreskrivs
i domstolslagen ( / ).
——————————————
1 a kap.
Allmänna bestämmelser om behandling av ett mål eller ett ärende
1§
Marknadsdomstolens domförhet
Marknadsdomstolen är domför i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter, om inte
något annat föreskrivs nedan.
2§
Domförhet i patentmål och patentärenden
I ett tvistemål eller ansökningsärende som i någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1—6
punkten anges höra till marknadsdomstolens behörighet är marknadsdomstolen domför i en
sammansättning med tre lagfarna ledamöter och en marknadsrättsingenjör. Om avgörandet
inte förutsätter teknisk sakkunskap, är marknadsdomstolen domför även i en sammansättning
med tre lagfarna ledamöter.
När ett tvistemål eller ansökningsärende som avses i 1 mom. samt något annat tvistemål eller ansökningsärende eller ett marknadsrättsligt ärende behandlas gemensamt, är marknadsdomstolen domför i den sammansättning som anges i 1 mom.
När ett beslut av Patent- och registerstyrelsen som gäller patent, nyttighetsmodell eller
kretsmönster för integrerade kretsar överklagas, är marknadsdomstolen domför i en sammansättning med en lagfaren ledamot och en marknadsrättsingenjör samt ytterligare en marknadsrättsingenjör eller en sakkunnigledamot som avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen.
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3§
Domförhet med två ledamöter
I andra ärenden än tvistemål och ansökningsärenden är marknadsdomstolen dessutom domför i en sammansättning med två ledamöter, om inte ärendets art eller omfattning kräver en
sammansättning som anges i 1 § eller 2 § 3 mom.
I ärenden som avses i 14 § 3 mom. är marknadsdomstolen då domför i en sammansättning
med en lagfaren ledamot och en marknadsrättsingenjör och i andra ärenden som avses i 1
mom. i en sammansättning med två lagfarna ledamöter.
Ett ärende ska överföras till den sammansättning som avses i 1 § eller 2 § 3 mom., om domstolen beslutar det i en sammansättning med två ledamöter eller om ledamöterna inte är eniga
om avgörandet i ärendet när det behandlas i den sammansättningen.
4§
Domförhet med en ledamot i tvistemål eller ansökningsärende som gäller industriella rättigheter eller upphovsrätt
I tvistemål eller ansökningsärenden har marknadsdomstolen en lagfaren ledamot
1) i ett ansökningsärende vars behandling inte fortsätter på det sätt som föreskrivs för behandling av tvistemål,
2) vid förberedelse
3) när bevisning tas upp utom huvudförhandlingen, samt
4) när ett ärende som gäller säkringsåtgärder som avses i 7 kap. i rättegångsbalken behandlas separat.
Behandlingen av ett tvistemål eller ansökningsärende som avses i 1 mom. får fortsätta i den
sammansättning som anges i 13 § eller 14 § 1 eller 2 mom., även om målet eller ärendet under
rättegången förändras så att det ska behandlas i den sammansättning som anges i 1 mom.
Detsamma gäller om ett mål eller ärende som har väckts senare och som ska behandlas i den
sammansättning som anges i 1 mom. förenas med huvudsaken för behandling i samma rättegång.
I ett ärende som avses i 1 mom. 1 eller 4 punkten är marknadsdomstolen domför även i en
sammansättning med två eller tre lagfarna ledamöter. Om saken anknyter till ett tvistemål
som avses i 2 §1 eller 2 mom. är marknadsdomstolen dock domför även i en sammansättning
med två eller tre ledamöter.
5§
Domförhet med en ledamot i övriga mål och ärenden
I övriga mål och ärenden än de som avses i 4 § får en lagfaren ledamot vid marknadsdomstolen ensam
1) besluta om att hålla förberedelsesammanträde, muntlig förhandling eller sammanträde
och om andra åtgärder som behövs vid förberedelsen av ärendet samt hålla förberedelsesammanträde,
2) besluta om ett ärende som gäller förbud mot eller avbrytande av verkställighet eller om
något annat ärende som gäller verkställighet eller någon motsvarande interimistisk åtgärd,
3) besluta om ett ärende som avses i 26 § 2 mom., 36 § eller 45 § 2 mom. i konkurrenslagen
(948/2011),
4) fatta beslut när besvär, en ansökan eller en framställning återtas eller när ett ärende avvisas eller avskrivs, samt stadfästa förlikning,
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5) besluta om att bevilja eller ändra rättshjälp eller att rättshjälpen ska upphöra eller om
att förordna ett biträde, återkalla ett biträdes förordnande eller förordna ett nytt biträde i
marknadsdomstolen,
6) besluta om ersättningar till den som fått rättshjälp och om arvode och ersättning till ett
biträde, om bestämmande av självriskandelen och ersättningsskyldighet för rättshjälpstagarens motpart,
7) besluta om skyldighet att ersätta rättegångskostnader och bevisningskostnader i ärenden
som avses ovan i detta moment.
När ett beslut av Patent- och registerstyrelsen som gäller patent, nyttighetsmodell eller
kretsmönster för integrerade kretsar överklagas, får en marknadsrättsingenjör ensam besluta
om att hålla förberedelsesammanträde eller muntlig förhandling och om andra åtgärder som
behövs vid förberedelsen av ärendet samt hålla förberedelsesammanträde. En marknadsrättsingenjör får dessutom ensam träffa avgörande i ärendet, om besvären återkallas eller ärendet
avvisas eller avskrivs, och får då även besluta om skyldighet att ersätta rättegångskostnader
och bevisningskostnader.
6§
Domförhet vid brådskandeförklaring
En ansökan om brådskandeförklaring som avses i 6 kap. 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen avgörs av överdomaren eller, om det finns orsak till det, av en marknadsrättsdomare enligt vad som närmare föreskrivs i marknadsdomstolens arbetsordning.
7§
Sammansättningens ordförande
Ordförande för en kollegial sammansättning vid marknadsdomstolen är den lagfarna ledamot av sammansättningen som är äldst till tjänsteåren, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.
8§
Sammansättningen vid hinder för en lagfaren ledamot
Om en lagfaren ledamot i den sammansättning som anges i 1 § eller i 2 § 1 eller 2 mom. får
förhinder efter det att huvudförhandlingen, den muntliga förhandlingen eller sammanträdet
har inletts, är marknadsdomstolen domför med minst två lagfarna ledamöter.
9§
Förstärkning av sammansättningen med en extra ledamot
Den sammansättning som avses i 1 och 2 § kan förstärkas med ytterligare en lagfaren ledamot, om det ska anses motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller omfattning eller av någon annan orsak. Under samma förutsättningar kan den sammansättning som anges i
2 § 1 eller 2 mom. förstärkas med ytterligare en marknadsrättsingenjör.
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10 §
Sakkunnigledamöter i sammansättningen
Till den sammansättning som anges i 1, 2, 4 och 5 § kan dessutom höra högst två sakkunnigledamöter, om målets eller ärendets art kräver det. Sakkunnigledamöterna får dock inte vara i
majoritet i sammansättningen.
Ordföranden vid sammanträdet utser sakkunnigledamöter att delta i behandlingen enligt de
grunder som närmare föreskrivs i marknadsdomstolens arbetsordning med beaktande av arten av den sakkunskap som krävs vid behandlingen av ett mål eller ärende.
11 §
Hänskjutande av ett ärende till förstärkt sammanträde eller plenum
Ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende kan i behövlig omfattning hänskjutas till förstärkt sammanträde eller plenum, om det vid överläggningen om avgörandet i ärendet eller en
del av det visar sig att sammansättningen kommer att avgöra ärendet med avvikelse från den
ståndpunkt som har intagits tidigare i rättspraxis. Även ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende som är av principiell eller annars av vidsträckt betydelse får i sin helhet eller till
vissa delar hänskjutas till förstärkt sammanträde eller plenum.
Överdomaren beslutar om att hänskjuta ett ärende till förstärkt sammanträde eller plenum.
12 §
När förstärkta sammanträdet är domfört
Det förstärkta sammanträdet är domfört med sju lagfarna ledamöter. I ett mål eller ärende
som avses i 2 § är det förstärkta sammanträdet dock domfört med sex lagfarna ledamöter och
en marknadsrättsingenjör.
Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan högst två sakkunnigledamöter delta i det förstärkta
sammanträdet, om målets eller ärendets art kräver det.
När överdomaren beslutar att ett rättskipningsärende ska hänskjutas till förstärkt sammanträde ska han eller hon samtidigt utse de ledamöter och sakkunnigledamöter som ska delta i
behandlingen av ärendet. De ledamöter och sakkunnigledamöter som har deltagit i den tidigare behandlingen av ärendet deltar i behandlingen av ärendet också vid det förstärkta sammanträdet.
13 §
När plenum är domfört
Plenum är domfört med minst två tredjedelar av marknadsdomstolens ledamöter.
Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan högst två sakkunnigledamöter delta i plenum, om målets eller ärendets art kräver det.
När överdomaren beslutar att ett rättskipningsärende ska hänskjutas till plenum ska han eller hon samtidigt utse de sakkunnigledamöter som ska delta i behandlingen av ärendet. De biträdande domare och sakkunnigledamöter som har deltagit i den tidigare behandlingen av
ärendet deltar i behandlingen av ärendet också vid plenum.
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14 §
Förberedelse och avgörande av mål och ärenden
En ledamot av marknadsdomstolen svarar för förberedelsen av ett mål eller ärende i domstolen.
En marknadsrättssekreterare får delta i förberedelsen enligt vad som närmare föreskrivs
arbetsordningen.
I marknadsdomstolens avgörs målen och ärendena vid sammanträden utan föredragning.
15 §
Domares befogenhet efter tjänsteförhållandets upphörande
En domare är behörig i de rättskipningsmål och rättskipningsärenden han eller hon har avgjort även efter det att domaren inte lägre tjänstgör som domare eller står i tjänsteförhållande
på viss tid vid marknadsdomstolen, om han eller hon har deltagit i behandlingen av saken vid
marknadsdomstolen eller om saken beretts för föredragning där innan tjänsteförhållandet
upphörde. Detsamma gäller på motsvarande sätt sakkunnigledamöter vars mandattid har gått
ut.
16 §
Fördelning av mål och ärenden
I fråga om fördelning av mål och ärenden vid marknadsdomstolen gäller vad som föreskrivs
i 10 kap. 7–8 § i domstolslagen.
——————————————
6 kap.
Särskilda bestämmelser
6§
En snabb rättegång, behandlingsordningen och brådskande behandling
I marknadsdomstolen ska målen och ärendena behandlas utan ogrundat dröjsmål och inom
en skälig tid.
Om inte något annat föreskrivs särskilt, ska målen och ärendena i marknadsdomstolen behandlas i den ordning som de väckts, om det inte finns orsak att avvika från denna särskilt
med hänsyn till hur länge behandlingen av målet eller ärendet varar, målets eller ärendets art
och dess betydelse för parten.
På skriftlig ansökan av en rättegångspart kan marknadsdomstolen besluta att målet eller
ärendet förklaras brådskande, om det finns synnerligen vägande skäl för att behandla målet eller ärendet före andra mål eller ärenden med beaktande av hur länge rättegången pågår, målets
eller ärendets art och dess betydelse för parten samt de övriga grunderna för att förklara behandlingen brådskande. På ansökan om brådskande behandling och på behandling av ansökan
i marknadsdomstolen tillämpas i tillämpliga delar 19 kap. i rättegångsbalken. Bestämmelser
om marknadsdomstolens domförhet vid avgörande av en ansökan om brådskande behandling
finns i 1 § kap. 6 §. Marknadsdomstolens beslut om att förklara ett mål eller ärende brådskande får inte överklagas separat.
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—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
Om det någon annanstans i lag hänvisas till en bestämmelse i lagen om marknadsdomstolen
(99/2013) som varit i kraft vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas motsvarande bestämmelse i denna lag i stället för den bestämmelsen.
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7.
Lag
om ändring av lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om arbetsdomstolen (646/1974) 4–7, 40 och 47 §, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 561/2006, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1208/2003 och
561/2006, 40 § sådan den lyder i lag 959/2000 samt 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
1158/1997, och
ändras 2, 3 och 8–10 §, av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1007/1982,
214/2000 och 561/2006, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1007/1982, 951/1993,
252/1994, 59/2001 och 445/2001 och 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1007/1982, som
följer:
2§
Utöver det som föreskrivs i denna lag gäller för arbetsdomstolen även det som föreskrivs i
domstolslagen ( / ).
3§
Vid arbetsdomstolen är presidenten eller arbetsdomstolsrådet ordförande. Vid behov kan
även en sådan lagfaren sakkunnig som avses i 8 kap. 3 § 2 mom. i domstolslagen vara ordförande (viceordförande).
4§
(upphävs)
5§
(upphävs)
6§
(upphävs)
7§
(upphävs)
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8§
Om inte annat föranleds av 2 mom., är arbetsdomstolen beslutför då presidenten eller arbetsdomstolsrådet närvar som ordförande, den ena av de ledamöter som avses i 8 kap. 3 § 2
mom. i domstolslagen, som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen, samt fyra
av de sakkunnigledamöter som avses i nämnda mom. som är förtrogna med arbetsförhållanden, varav två ska företräda arbetsgivar- och två arbetstagarsidan. Arbetsdomstolsrådet kan
vara ledamot då ett mål eller ärende behandlas med presidenten som ordförande. Även en sådan biträdande domare som avses i 20 kap. i domstolslagen kan vara ledamot av arbetsdomstolen. På arbetsdomstolsrådet och den biträdande domaren ska i sådana fall bestämmelserna
i domstolslagen om sakkunnigledamöter som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen tillämpas. En frånvarande ledamot eller en ledamot som är ordförande ersätts av en ersättare.
Vid behandling av mål som gäller tjänstekollektivavtal eller arbetskollektivavtal som är bindande för offentliga samfund är arbetsdomstolen beslutför då två av de med tjänsteförhållanden förtrogna sakkunnigledamöterna som avses i 8 kap. 3 § 2 mom. i domstolslagen, av vilka
den ena företräder den offentliga arbetsgivarsidan och den andra tjänstemannasidan, är närvarande i stället för en sakkunnigledamot från arbetsgivarsidan och en från arbetstagarsidan.
I mål som avses i 1 § 3 mom. är arbetsdomstolen beslutför med presidenten eller arbetsdomstolsrådet som ordförande och två sakkunnigledamöter som inte företräder arbetsgivar- eller
arbetstagarintressen samt en sakkunnigledamot från arbetsgivarsidan och en från arbetstagarsidan.
Syn kan förrättas av ordföranden och två sakkunnigledamöter av vilka, beroende på ärendets
art, den ena företräder den privata eller den offentliga arbetsgivarsidan och den andra arbetstagar- eller tjänstemannasidan.
Om en enhetlig rättskipning, den stora betydelse avgörandet i saken har eller annat viktigt
skäl kräver det, deltar ordföranden och alla ordinarie sakkunnigledamöter i behandlingen vid
arbetsdomstolen. Kan inte alla ledamöter delta i behandlingen, bestäms de som ska närvara
enligt de grunder som föreskrivs i 1 och 2 mom.
Arbetsdomstolen består av endast ordföranden vid förberedelse och när den avgör ett mål
genom dom med stöd av 23 § 2 mom. Ordföranden kan förordna en sekreterare att vid förberedelsen på domstolens vägnar utfärda stämningar och kallelser samt att verkställa skriftlig
förberedelse.
Vid avgörande av invändningar om domarjäv är arbetsdomstolen beslutför med ordföranden
och två sakkunnigledamöter, av vilka den ena företräder arbetsgivarsidan och den andra arbetstagar- eller tjänstemannasidan.
9§
Arbetsdomstolen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Presidenten bestämmer hur mål och ärenden enligt 8 § ska fördelas för behandling vid domstolen och fastställer ordförandenas och ledamöternas sammanträdesturer. I fråga om fördelning av mål och ärenden vid arbetsdomstolen gäller vad som föreskrivs i 10 kap. 7 och 8 § i
domstolslagen.
10 §
I fråga om domares befogenhet efter att tjänsteförhållandet har upphört gäller vad som föreskrivs i 4 kap. 5 § i rättegångsbalken. Detsamma gäller sakkunnigledamöter vars mandattid
har gått ut.
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40 §
(upphävs)

47 §
(upphävs)
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .

394

8.
Lag
om ändring av lagen om Ålands förvaltningsdomstol

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Ålands förvaltningsdomstol (547/1994) 2, 3, 6 och 7 §, av dem 7 § sådan
den lyder i lag 432/1999 samt2 och 3 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 432/1999, som
följer:
2§
Lagens förhållande till andra bestämmelser
På Ålands förvaltningsdomstol tillämpas vad som i domstolslagen ( / ) eller i någon annan
lag eller förordning bestäms om förvaltningsdomstolarna.
I landskapslag kan Ålands förvaltningsdomstol anförtros rättskipningsuppgifter i förvaltningsangelägenheter som hör till landskapets behörighet.
3§
Administrativ chef
Lagmannen vid Ålands tingsrätt är administrativ chef för förvaltningsdomstolen.
Lagmannen sköter de administrativa uppgifter som enligt domstolslagen ankommer på förvaltningsdomstolens överdomare.
6§
Ersättare
Om en ordinarie ledamot har förhinder, kan förvaltningsdomstolen kalla en ersättare i hans
eller hennes ställe. Högst en ersättare får delta i ett sammanträde.
Högsta förvaltningsdomstolen utser ett behövligt antal ersättare och bestämmer samtidigt i
vilken ordning de träder i stället för en ledamot som har förhinder. Förvaltningsdomstolen gör
framställning till högsta förvaltningsdomstolen för förordnande av ersättare. Ersättare ska ha
avlagt en annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Ersättare ska avge domarförsäkran i enlighet med 1 kap. 7 § i domstolslagen, om
de inte har gjort det tidigare. Före utnämningen till uppdraget och under den tid uppdraget
varar ska ersättare lämna en sådan redogörelse för sina bindningar som avses i 13 kap. 12 § i
domstolslagen.
Om en ersättares ställning och rätt att kvarstå i sitt uppdrag gäller vad som föreskrivs om innehavare av domartjänst.
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7§
Ålands landskapsregerings utlåtande
Utlåtande av Ålands landskapsregering ska inhämtas innan förvaltningsdomaren utnämns
och ersättare utses. På samma sätt ska förfaras när de sakkunnigledamöter som avses i 5 kap. 5
§ 2 mom. i domstolslagen utses till Ålands förvaltningsdomstol.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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9.
Lag
om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i rättegångsbalken (4/1734) 1 kap. 6 a, 7, 8, 9 och 12 § samt 2 kap. 3 a §, av dem 1
kap. 6 a § sådan den lyder i lag 1049/1986, 8 § sådan den lyder i lag 1052/1991 och 2 kap. 3 a
§ sådana de lyder i lag 811/2008,
ändras 1 kap. 1–4 och 6 §, 2 kap. 2 och 9 §, 3 kap. och 23 kap. 1 §, av dem 1 kap. 1, 2 och 4
§ sådana de lyder i lag 354/1987, 1 kap. 3 § sådan den lyder i lag 58/1994, 2 kap. 2 § sådan
den lyder i lag 811/2008, 2 kap. 9 § sådan den lyder i lag 666/2005, 3 kap. sådant det lyder
delvis ändrat i lagarna 354/1987 och 768/2002 och 23 kap. 1 § sådant det lyder i lag 690/1997
samt
fogas till 1 kap. en ny 5 § i stället för den som upphävts genom lag 354/1987 och till 2 kap.
nya 7 a och 11 a § som följer:
1 kap.
Behandling av mål eller ärende i allmän domstol
1§
I denna lag föreskrivs om rättegång vid allmänna domstolar.
I fråga om allmänna domstolar och deras ledamöter gäller vad som föreskrivs i domstolslagen ( / ).
2§
Tingsrätten behandlar och avgör mål och ärenden vid sammanträde och i kansliet.
Sammanträde ska vid behov hållas på någon annan ort inom tingsrättens domkrets än den
ort där tingsrätten finns. Av särskilda skäl får sammanträde också hållas på en ort utanför
tingsrättens domkrets.
3§
I hovrätten behandlas och avgörs målen och ärendena vid sammanträden.
4§
I högsta domstolen behandlas och avgörs målen och ärendena på sektioner på föredragning.
5§
Ordförande för en kollegial sammansättning vid domstolen är den lagfarna ledamot av
sammansättningen som är äldst till tjänsteåren, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

397

6§
I en kollegial beslutssammansättning vid en domstol får inte ingå ledamöter som är varandras närstående enligt 13 kap. 3 §.
6a§
(upphävs)
7§
(upphävs)
8§
(upphävs)
9§
(upphävs)
——————————————
12 §
(upphävs)

2 kap.
Om domförhet
2§
I den sammansättning som avses i 1 § 2 mom. ska ordföranden och en av de andra ledamöterna vara tingsrättens lagman eller tingsdomare. Det samma gäller den sammansättning som
avses i 3 §.
3a§
(upphävs)
7a§
Tingsrättens lagman kan skriftligen förordna någon som hör till kanslipersonalen och som
har avlagt en försäkran som motsvarar domarförsäkran samt har den utbildning som uppgiften kräver och tillräcklig skicklighet för uppgiften att
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1) i mål enligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken
a) meddela tredskodom,
b) meddela avgörande om rättegångskostnader med stöd av 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken
samt meddela dom när svaranden har medgett käromålet, samt
c) fatta beslut om att avskriva målet när käranden har återkallat talan och svaranden inte
yrkar på avgörande, samt att
2) avgöra en ansökan om äktenskapsskillnad med stöd av 25 § 1 mom. i äktenskapslagen
(234/1929), om båda makarna har hemort i Finland.
Är ett mål eller ärende som avses i 1 mom. omfattande, oklart eller annars svårt att avgöra,
ska det överföras till en tingsnotarie eller en lagfaren ledamot av tingsrätten för avgörande.
9§
Högsta domstolen är domför med fem ledamöter, om inte någon annan sammansättning bestäms i lag. (upphävs)
Ärenden som gäller meddelande av besvärstillstånd behandlas och avgörs på en sektion med
två eller tre ledamöter. Om ett ärende behandlas på en sektion med två ledamöter, ska det
överföras till en sektion med tre ledamöter för avgörande, om sektionens ledamöter bestämmer det eller om de inte är eniga om avgörandet. Om en ansökan om besvärstillstånd eller en
del av den i enlighet med 30 kap. 3 § 4 mom. har överförts för att behandlas i samband med
besvären, beslutar den sektion som behandlar besvären om besvärstillståndet.
En sektion med en ledamot får behandla och avgöra ett ärende som gäller en säkringsåtgärd
eller förbud mot eller avbrytande av verkställighet eller någon annan motsvarande interimistisk åtgärd.
11 a §
Den som hör till kanslipersonalen får utfärda stämningar och intyg, verkställa delgivningar
samt vidta övriga åtgärder som hör till beredningen, behandlingen eller verkställandet av
rättskipningsmål och rättskipningsärenden i enlighet med vad som föreskrivs i arbetsordningen.
3 kap.
Domstolens domförhet i vissa situationer
1§
En kollegial sammansättning vid en domstol kan förstärkas med ytterligare en lagfaren ledamot, om det är motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller omfattning eller av
någon annan särskild orsak. På samma villkor kan tingsrätten ha en tredje nämndeman.
2§
Domstolen är domför trots att en av ledamöterna i den kollegiala sammansättningen får
förhinder efter det att huvudförhandlingen, den muntliga förhandlingen, sammanträdet eller
synen har inletts. I sammansättningen ska dock alltid minst en lagfaren ledamot ingå. Tingsrätten är dessutom domför med minst en nämndeman.
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3§
Avviker den rådande uppfattningen vid ett sammanträde i hovrätten, vid vilket överläggning
om avgörandet i ett mål eller ärende sker, från de rättsgrundsatser eller den lagtolkning som
högsta domstolen eller hovrätten eller någon annan hovrätt har omfattat, får saken eller en
del av den hänskjutas till behandling vid förstärkt sammanträde eller plenum. Även ett mål eller ärende som annars är av vidsträckt eller principiell betydelse kan i sin helhet eller till
vissa delar hänskjutas till plenum eller förstärkt sammanträde. Ett mål eller ärende i vilket
muntlig förhandling har förrättats eller ska förrättas får inte utan särskild anledning överföras till avgörande vid förstärkt sammanträde eller i plenum.
Presidenten beslutar om att hänskjuta ett ärende till förstärkt sammanträde eller plenum.
I hovrättens plenum deltar presidenten, de ordinarie domarna och de hovrättsdomare som
utnämnts för viss tid som är längre än ett år och även övriga ledamöter, om de tidigare har
deltagit i behandlingen av ärendet. Plenum är beslutfört när minst hälften av de ledamöter
som är i tjänst är närvarande.
Till sammansättningen vid ett förstärkt sammanträde vid hovrätten hör sju ledamöter. I ett
förstärkt sammanträde ingår presidenten som ordförande och som ledamöter de ledamöter
som tidigare behandlat saken och som ännu är i tjänsteutövning och ett behövligt antal ledamöter utsedda bland de ordinarie ledamöterna genom lottning.
4§
Vid högsta domstolen får ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende i behövlig omfattning hänskjutas för behandling till plenum eller förstärkt sektion, om det vid överläggningen
om avgörandet i ett ärende eller en del därav visar sig att sektionen kommer att avvika från
den ståndpunkt som högsta domstolen tidigare har intagit. Ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende som även annars är av principiell betydelse eller annars vidsträckt får i sin helhet eller till vissa delar hänskjutas till plenum eller förstärkt sektion.
Presidenten beslutar om att hänskjuta ett ärende till förstärkt sektion eller plenum.
I högsta domstolens plenum deltar presidenten och de ledamöter som är i tjänst.
Till sammansättningen vid en förstärkt sektion vid högsta domstolen hör 11 ledamöter. I en
förstärkt sektion ingår de ledamöter som tidigare behandlat saken och som ännu är i tjänsteutövning och ett behövligt antal ledamöter utsedda bland de övriga ledamöterna genom
lottning.
5§
En domare är behörig i de lagskipningsmål och lagskipningsärenden han eller hon har avgjort även efter det att domaren inte lägre tjänstgör som domare eller står i tjänsteförhållande
på viss tid vid den domstol där målet eller ärendet avgjorts.
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23 kap.
Om omröstning
Om omröstning i allmänhet
1§
Om domstolens ledamöter inte under överläggningen i rätten når enighet om avgörandet, ska
omröstning förrättas.
Röstningen sker enligt tjänsteår så att den yngsta ledamoten säger sin mening först. Föredrar
en ledamot av domstolen målet, ska dock han eller hon först säga sin mening. Ordföranden för
beslutssammansättningen säger dock alltid sin mening sist.
—————
Denna lag träder i kraft den

20 .
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10.
Lag
om ändring av förvaltningsprocesslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i förvaltningsprocesslagen (586/1996) 1 § och
fogas till lagen en ny 51 a §, nya 9 a och 9 b kap. samt nya 80 a och 80 b § som följer:
1§
Tillämpningsområde
Denna lag ska tillämpas på rättskipning i allmänna förvaltningsdomstolar. I fråga om förvaltningsdomstolarna gäller dessutom vad som föreskrivs i domstolslagen ( / ).
Denna lag ska också tillämpas då ändring i beslut i förvaltningsärenden söks genom besvär
eller extraordinära rättsmedel hos en förvaltningsmyndighet eller en nämnd som har inrättats
för att behandla ärenden som gäller sökande av ändring, eller hos någon annan särskild myndighet som kan jämställas med dessa.
——————————————
51 a §
Avgörande av mål och ärenden vid förvaltningsdomstolen
I förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlas och avgörs mål och
ärenden vid sammanträde på föredragning.
Ordförande för en kollegial sammansättning vid domstolen är den lagfarna ledamot av
sammansättningen som är äldst till tjänsteåren, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.
——————————————
9 a kap.
Förvaltningsdomstolens domförhet
55 a §
Förvaltningsdomstolens sammansättning
Förvaltningsdomstolen är domför med tre ledamöter, om inget annat föreskrivs i denna eller
någon annan lag.
En kollegial sammansättning vid förvaltningsdomstolen kan förstärkas med ytterligare en
lagfaren ledamot, om det är motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller omfattning eller av någon annan särskild orsak.
Förvaltningsdomstolen är domför trots att en av ledamöterna i den kollegiala sammansättningen får förhinder efter det att huvudförhandlingen, den muntliga förhandlingen, sammanträdet eller synen har inletts. I sammansättningen ska dock alltid minst en lagfaren ledamot
ingå.
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55 b §
Sakkunnigledamöter i förvaltningsdomstolens sammansättning
Förvaltningsdomstolen är domför i en sammansättning med två lagfarna ledamöter och en
sakkunnigledamot när det gäller
1) ärenden enligt barnskyddslagen (417/2007) som gäller barn- och familjeinriktat barnskydd,
2) ärenden enligt adoptionslagen (22/2012) som gäller avbrytande av adoptionsrådgivning,
vägran att tillhandahålla internationell adoptionstjänst eller avbrytande av tjänsten, adoptionstillstånd eller rätt att få uppgifter ur adoptionshandlingar,
3) ärenden enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) som
gäller meddelande av specialomsorger och fortsatta specialomsorger mot den berördas egen
vilja,
4) ärenden som gäller beslut om att någon enligt mentalvårdslagen (1116/1990) ska tas in
för vård eller hållas kvar för fortsatt vård oberoende av sin vilja, om att hans eller hennes
egendom ska omhändertas eller om att kontakterna ska begränsas,
5) ärenden som gäller beslut enligt vilket någon i enlighet med 11 eller 12 § i lagen om
missbrukarvård (41/1986) oberoende av sin vilja ska intas för vård samt frågor som avses i 13
§ i nämnda lag, samt
6) ärenden som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986).
I ärenden som avses i 1 mom. kan förvaltningsdomstolen dock utan någon sakkunnigledamot besluta om andra åtgärder än sådana som innebär ett slutligt avgörande i huvudsaken.
55 c §
Förvaltningsdomstolens domförhet i mål och ärenden som gäller vatten- och miljöskydd
Vid behandlingen av ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen ska i sammansättningen med tre ledamöter ingå två lagfarna ledamöter och en ledamot som är förtrogen med
det naturvetenskapliga eller tekniska området.
Om en fråga som ska avgöras i ett ärende på grund av sin natur kräver det, kan förvaltningsdomstolen avgöra ärendet även i en sammansättning med fyra ledamöter där minst två
av ledamöterna ska vara lagfarna.
Ett ärende enligt vattenlagen och miljöskyddslagen kan avgöras i en utökad sammansättning, om ärendet på grund av sin särskilda natur eller omfattning kräver det. I sammansättningen ingår då utöver ordföranden ett behövligt antal ledamöter som är förtrogna med det
naturvetenskapliga eller tekniska området och lika många lagfarna ledamöter.
55 d §
Domförhet med en två ledamöter
Förvaltningsdomstolen är domför i en sammansättning med två ledamöter, om inte en fråga
som ska avgöras i ärendet på grund av sin natur kräver en sammansättning med tre ledamöter
och domstolen ska avgöra ett fullföljdsärende som gäller
1) naturliga avdrag, avdrag från kapitalinkomst, resekostnadsersättningar, avdrag från förvärvsinkomsten, avdrag från skatten och underskottsgottgörelser enligt inkomstskattelagen
(1535/1992) eller tillämpningen av fastighetsskattelagen (654/1992), bilskattelagen
(1482/1994) eller fordonsskattelagen (1281/2003), skogsvårdsavgifter enligt lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) eller uppskattning av värdet på egendom enligt lagen om skatt på
arv och gåva (378/1940),
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2) tillståndsärenden enligt 18 kap. eller beviljande av undantag enligt 23 kap. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999),
3) tillämpningen av avfallslagen (646/2011),
4) tillämpningen av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens
certifikattjänster (661/2009), lagen om hemkommun (201/1994) eller namnlagen (694/1985),
5) tillämpningen av civiltjänstlagen (1446/2007),
6) tillämpningen av ordningslagen (612/2003) eller lagen om sammankomster (530/1999),
7) tillämpningen av lagen om underhållsstöd (580/2008), socialvårdslagen (710/1982), lagen om utkomststöd (1412/1997), lagen om barndagvård (36/1973), lagen om service och stöd
på grund av handikapp (380/1987) eller lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
(734/1992),
8) tillämpningen av utlänningslagen (301/2004) med undantag av ärenden som gäller uppehållstillstånd som beviljas vid asylförfarande eller på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd,
9) tillämpningen av passlagen (671/2006),
10) tillämpningen av lagen om grundläggande utbildning (628/1998),
11) tillämpningen av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993), lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller
lagen om avgiftsbefrielse (529/1980) eller
12) överlåtande enligt 5 kap. 2 § i ärvdabalken (40/1965) av arv som tillfallit staten.
Förvaltningsdomstolen är domför också i en sammansättning med två ledamöter, i vilken
ingår en lagfaren ledamot och en sakkunnigledamot, i ärenden som gäller beslut om fortsatt
vård enligt mentalvårdslagen som ska underställas förvaltningsdomstolen.
Ett ärende som har behandlats i en sammansättning med två ledamöter ska överföras till en
sammansättning med tre ledamöter för avgörande, om ledamöterna inte är eniga om avgörandet.
55 e §
Domförhet med en ledamot
Förvaltningsdomstolen är domför med en ledamot när den avgör fullföljdsärenden som gäller
1) tillämpningen av lagen om parkeringsövervakning (727/2011) eller lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979),
2) fastställande av televisionsavgift och påförande av kontrollavgift enligt lagen om statens
televisions- och radiofond (745/1998),
3) tillämpningen av lagen om flyttning av fordon (828/2008) eller
4) körrätt och körkort enligt körkortslagen (386/2011) och vägtrafiklagen (267/1981).
Ett ärende som avses i 1 mom. kan behandlas även i en sammansättning som avses i 55 d §
1 mom.
Bestämmelser om förvaltningsdomstolens domförhet med en domare finns i 193 § 2 mom. i
utlänningslagen, 27 § 2 mom. i rättshjälpslagen (257/2002), 20 kap. 14 § 1 mom. i fängelselagen (767/2005) och i 85 § i barnskyddslagen.
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55 f §
Förvaltningsdomstolens domförhet i vissa ärenden
En lagfaren ledamot får
1) avgöra ett ärende, där besvären eller övriga yrkanden som framförts i ett förvaltningsprocessärende återtagits helt,
2) avgöra ett ärende som gäller om ett besvär eller ett annat förvaltningsprocessärende har
anhängiggjorts inom utsatt tid,
3) fatta beslut om huruvida förvaltningsdomstolen är behörig att behandla ett ärende som
anhängiggjorts där och
3) fatta beslut om ett förordnande som gäller verkställighet enligt 32 § i förvaltningsprocesslagen eller någon annan lag.
En lagfaren ledamot kan dessutom ensam fatta beslut om att muntlig förhandling ska hållas
eller syn förrättas i ärendet samt träffa de avgöranden som gäller genomförandet av dessa
förfaranden och även besluta om andra åtgärder som hänför sig till ärendets förberedelse. En
lagfaren ledamot kan också ensam förkasta ett yrkande som gäller hållande av muntlig förhandling eller förrättande av syn.
Bestämmelser om förvaltningsdomstolens domförhet i ärenden som gäller offentligheten vid
rättegång i förvaltningsdomstolen finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.
55 g §
Förvaltningsdomstolens plenum och fulltaliga avdelningssammanträde
Ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende som med tanke på enhetlig rättskipning eller
annars är av principiell betydelse eller vidsträckt kan i sin helhet eller till vissa delar överföras till plenum eller fulltaligt avdelningssammanträde. Beslut om att överföra ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende till plenum fattas av överdomaren och beslut om att överföra ett ärende till fulltaligt avdelningssammanträde av överdomaren eller avdelningschefen.
I förvaltningsdomstolens plenum deltar som ordförande överdomaren, de ordinarie domarna och de förvaltningsrättsdomare som har utnämnts för en längre tid än ett år samt de övriga
ledamöter som tidigare har behandlat saken. När en sakkunnigledamot enligt lag ska delta i
behandlingen av ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende, deltar ledamoten på motsvarande sätt också när ärendet behandlas i plenum. Plenum är beslutfört när minst hälften av de
ledamöter som är i tjänst är närvarande.
I fulltaligt avdelningssammanträde deltar som ordförande överdomaren eller avdelningschefen och som andra ledamöter de tjänstgörande förvaltningsrättsdomare som var ledamöter
på avdelningen när ärendet hänskjöts till fulltaligt avdelningssammanträde. Biträdande domare deltar i behandlingen av målet eller ärendet vid fulltaligt avdelningsmöte om han eller
hon tidigare har deltagit i behandlingen av saken. När en sakkunnigledamot eller en ledamot
som är förtrogen med det naturvetenskapliga eller tekniska området enligt lagen ska delta i
behandlingen av ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende, deltar han eller hon även i
behandlingen av saken i plenum. Fulltaligt avdelningssammanträde är beslutfört med minst
fem ledamöter. Om det i en sammansättning som avses här finns mindre är fem ledamöter, ska
ärendet hänskjutas till plenum för avgörande.
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55 h §
Domares befogenhet efter tjänsteförhållandets upphörande
En domare är behörig i de rättskipningsmål och rättskipningsärenden han eller hon har avgjort även efter det att domaren inte lägre tjänstgör som domare eller står i tjänsteförhållande
på viss tid vid den förvaltningsdomstol där saken ska avgöras, om han eller hon har deltagit i
behandlingen av saken vid förvaltningsdomstolens sammanträden eller om saken beretts för
föredragning där innan tjänsteförhållandet upphörde. Detsamma gäller på motsvarande sätt
sakkunnigledamöter vars mandattid har gått ut.
9 b kap.
Högsta förvaltningsdomstolens domförhet
55 i §
Högsta förvaltningsdomstolens sammansättning
Högsta förvaltningsdomstolen är domför med fem ledamöter, om inget annat föreskrivs i
denna eller någon annan lag.
En kollegial sammansättning vid högsta förvaltningsdomstolen kan förstärkas med ytterligare en lagfaren ledamot, om det är motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller
omfattning eller av någon annan särskild orsak.
Högsta förvaltningsdomstolen är domför trots att en av ledamöterna i den kollegiala sammansättningen får förhinder efter det att huvudförhandlingen, den muntliga förhandlingen,
sammanträdet eller synen har inletts.
55 j §
Högsta förvaltningsdomstolens domförhet i mål och ärenden som gäller vatten- och miljöskydd
Vid högsta förvaltningsdomstolen deltar två miljösakkunigråd vid behandlingen av mål eller
ärenden som gäller vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen (86/2000) och lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) samt den upphävda vattenlagen (264/1961).
Miljösakkunnigråden deltar även i behandlingen av motsvarande mål eller ärenden som
gäller Åland i fråga om mål och ärenden som gäller vatten- och miljöskydd.
55 k §
Högsta förvaltningsdomstolens domförhet i mål och ärenden som gäller ärenden och mål i
fråga om patent samt nyttighetsmodeller och kretsmönster
Vid högsta förvaltningsdomstolen deltar två överingenjörsråd i behandlingen av mål eller
ärenden som gäller patent, nyttighetsmodellrätt eller kretsmönster för integrerade kretsar.
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55 l §
Högsta förvaltningsdomstolens domförhet med tre ledamöter
Högsta förvaltningsdomstolen är domför även med tre ledamöter när den behandlar och avgör
1) ärenden som gäller besvärstillstånd och yrkanden som har samband med dem,
2) ansöknings- eller besvärsärenden som gäller verkställighetsförbud eller avbrytande av
verkställighet eller något annat förordnande om verkställigheten,
3) ärenden som gäller rättshjälp,
4) ärenden som gäller rättegångens offentlighet i högsta förvaltningsdomstolen,
5) ärenden där besvär eller en ansökan till högsta förvaltningsdomstolen har återtagits, och
yrkanden som har samband med sådana ärenden,
6) ärenden där förvaltningsdomstolen eller något annat organ som utövar förvaltningsrättskipning har avvisat antingen besvär eller ett på annat sätt för prövning överfört ärende, och
yrkanden som har samband med sådana ärenden,
7) ärenden där det är fråga om huruvida ändring har sökts hos högsta förvaltningsdomstolen inom föreskriven tid eller huruvida ett ärende ska avvisas vid högsta förvaltningsdomstolen på någon annan grund, och yrkanden som har samband med sådana ärenden,
8) besvärsärenden som avses i 24 § 1 och 2 mom. i mentalvårdslagen (116/1990), och yrkanden som har samband med sådana ärenden,
9) ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och där ansökan enhälligt avslås eller
avvisas, och yrkanden som har samband med sådana ärenden.
I de fall som avses i 1 mom. kan ärendet behandlas och avgöras utan de sakkunnigledamöter om vilkas deltagande i övrigt i en beslutssammansättning bestäms särskilt.
55 m §
Högsta förvaltningsdomstolens plenum och fulltaliga sektionssammanträde
Ett rättskipningsärende som är av vidsträckt eller principiell betydelse kan i dess helhet eller till vissa delar hänskjutas till plenum eller fulltaligt sektionssammanträde. Beslut om att
överföra ett rättskipningsärende till plenum fattas av presidenten och beslut om att överföra
ett ärende till fulltaligt sektionssammanträde av presidenten eller sektionens ordförande.
I högsta förvaltningsdomstolens plenum deltar som ordförande presidenten och de ledamöter som är i tjänst. När en sakkunnigledamot enligt lag ska delta i behandlingen av ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende, deltar ledamoten på motsvarande sätt också när
ärendet behandlas i plenum eller fulltaligt sektionssammanträde. I avgörandet av ett ärende
som hänskjutits till fulltaligt sektionssammanträde deltar de ledamöter som är i tjänst och som
var förordnade till ledamöter i sektionen när ärendet hänsköts till avgörande i fulltaligt sektionssammanträde. Om ett sådant ärende har behandlats vid sammanträde i en mer begränsad
sammansättning innan ärendet hänsköts till avgörande i fulltaligt sektionssammanträde, ska
även de ledamöter som deltog i den begränsade sammansättningen delta i avgörandet av
ärendet i fulltaligt sektionssammanträde, oberoende av i vilken avdelning de vid tidpunkten i
fråga är förordnade till ledamöter. Om det i den på detta sätt bestämda beslutssammansättningen finns färre än sju ledamöter, ska även de som är förordnade till ledamöter i sektionen
vid tidpunkten för sammanträdet delta i fulltaligt sektionssammanträde. Ordförande för fulltaligt sektionssammanträde är presidenten, avdelningens ordförande eller sektionens till tjänsteåren äldsta ledamot. Fulltaligt sektionssammanträde är beslutfört med minst fem ledamöter.
Om det i den beslutssammansättning som bestäms ovan finns färre än sju ledamöter, ska
ärendet hänskjutas till plenum.
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55 n §
Domares befogenhet efter tjänsteförhållandets upphörande
En domare är behörig i de lagskipningsmål och lagskipningsärenden han eller hon har avgjort även efter det att domaren inte lägre tjänstgör som domare eller står i tjänsteförhållande
på viss tid vid högsta förvaltningsdomstolen om han eller hon har deltagit i behandlingen av
saken i högsta förvaltningsdomstolens sammanträde. Detsamma gäller på motsvarande sätt
sakkunnigledamöter vars mandattid har gått ut.
——————————————
14 kap.
Kompletterande bestämmelser
——————————————
80 a §
Informationsplikt och handräckning
Statliga och kommunala samt andra offentliga samfunds myndigheter är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att på begäran lämna de upplysningar och den handräckning som en
förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen behöver för att behandla ett ärende.
80 b §
Kanslipersonalens befogenhet
Den som hör till kanslipersonalen vid en förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen får utfärda stämningar och intyg, verkställa delgivningar samt vidta övriga åtgärder
som hör till beredningen, behandlingen eller verkställandet av rättskipningsmål och rättskipningsärenden i enlighet med vad som föreskrivs i arbetsordningen.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
Om det någon annanstans i lag hänvisas till en bestämmelse i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) som varit i kraft vid ikraftträdandet av denna lag, tillämpas motsvarande
bestämmelse i denna lag i stället för den bestämmelsen.
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11.
Lag
om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i statstjänstemannalagen (750/1994) 12 kap., 53 a och 54 a §, av dem 53 a § och 54
a § sådana de lyder i lag 288/2009,
ändras 4, 18, 20, 57 och 65 §, av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 593/2005,
901/2009 och 1548/2011, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 387/2001 och 65 § sådan
den lyder delvis ändrad i lagarna 604/2007 och 1088/2007, samt
fogas till lagen en ny 3 a § som följer:
3a§
Denna lag tillämpas även på domartjänster och domare, om inte något annat bestäms i lag.
I fråga om utnämning av domare och deras tjänsteförhållande gäller dessutom vad som föreskrivs i domstolslagen ( / ).
Vad som bestäms i 9, 10 och 22 §, 23 § 4 mom., 25, 26, 26 a och 27–34 §, 8 kap., 40 § 1
mom., 44 § och 66 § 3 mom. gäller inte domartjänster eller domare.
Med avvikelse från vad som bestäms i 35 § 3 mom. kan en domare inte kvarstå i en domartjänst efter avgångsåldern.
4§
Tjänster kan inrättas med anslag som står till förfogande för avlöningar.
Bestämmelser om inrättande, indragning och ändring av tjänster utfärdas genom förordning
av statsrådet. Följande tjänster får inte inrättas eller dras in eller deras benämning ändras, om
de inte har specificerats särskilt i statsbudgeten:
1) tjänsterna som justitiekansler i statsrådet och biträdande justitiekansler samt som kanslichef vid justitiekanslersämbetet,
2) tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, general eller amiral, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare, fältbiskop och assessor,
3) tjänsterna som chef och biträdande chef för gränsbevakningsväsendet samt som general
eller amiral vid gränsbevakningsväsendet.
18 §
En tjänsteman får inte ta emot eller inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för
uppgifter som hör till bisysslan, om inte myndigheten på ansökan beviljar tjänstemannen tillstånd därtill. Bisysslotillstånd kan beviljas också för viss tid och begränsat. Ett bisysslotillstånd kan återkallas om det finns skäl därtill. I fråga om bisysslotillstånd för domare och föredragande vid domstol gäller dessutom vad som föreskrivs i 11 kap. och 21 kap. 10 § i domstolslagen.
Vid prövning av om bisysslotillstånd ska beviljas ska det beaktas att tjänstemannen inte på
grund av bisysslan får bli jävig i sina uppgifter. Bisysslan får inte heller äventyra förtroendet
för opartiskheten i skötseln av uppgifterna och den får inte heller annars inverka menligt på
skötseln av uppgifterna eller utgöra sådan konkurrerande verksamhet som uppenbart skadar
arbetsgivaren.
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Om annan bisyssla än sådan som avses i 1 mom. ska tjänstemannen göra anmälan till myndigheten. Denna kan på de grunder som anges i 2 mom. förbjuda tjänstemannen att ta emot eller inneha en sådan bisyssla.
Med bisyssla avses i 1-3 mom. tjänst och sådant avlönat arbete eller avlönat uppdrag som
tjänstemannen har rätt att avsäga sig samt yrke, näring och rörelse. Utöver bestämmelserna i
denna paragraf ska de bestämmelser om bisysslor inom olika förvaltningsområden som ingår i
lagar och förordningar iakttas.
De uppgifter som i samband med anmälan om bisyssla eller ansökan om bisysslotillstånd
läggs fram om parterna i en tvist som behandlas av skiljemän ska hemlighållas. Uppgifter om
parternas biträden i en skiljenämnd är dock offentliga, om biträdet är advokat, offentligt
rättsbiträde eller ett sådant rättegångsbiträde med tillstånd som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).
20 §
En tjänsteman kan för viss tid förflyttas till arbete i ett annat ämbetsverk och en annan tjänsteman än en domare som avses i 1 kap. 5 § i domstolslagen även till arbete hos en annan arbetsgivare än staten, om förflyttningen förbättrar tjänstemannens förutsättningar att fullgöra
sina tjänsteåligganden eller främjar varaktigheten i tjänstemannens anställningsförhållande eller sysselsättandet av tjänstemannen och om den mottagande arbetsgivaren samt tjänstemannen har gett sitt samtycke till förflyttningen. Under denna tid står tjänstemannen i tjänsteförhållande till det ämbetsverk från vilket han förflyttats.
12 kap.
(upphävs)
53 a §
(upphävs)
54 a §
(upphävs)
57 §
I ett beslut som gäller en tjänsteman och som statsrådet eller ett ämbetsverk har fattat får
tjänstemannen söka ändring på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ändring i
ett beslut som en domstol fattat om en domares eller föredragandes bisyssla söks i enlighet
med 26 kap. 1 § i domstolslagen. Besluten ska iakttas trots besvär, om inte besvärsinstansen
beslutar något annat. Ärenden som avses i 53 § ska förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandla i brådskande ordning.
Också en myndighet får genom besvär söka ändring i ett beslut av en förvaltningsdomstol
när beslutet är ett avgörande med anledning av besvär över ett beslut som myndigheten har
fattat på grundval av denna lag eller när det är ett avgörande i ett förvaltningstvistemål enligt
56 §.
I följande beslut som gäller en tjänsteman eller den som söker en tjänst får ändring inte sökas genom besvär, om inte något annat bestäms i lag:
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1) utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande,
2) placering av en gemensam tjänst inom ämbetsverket,
3) beviljande eller förvägran av tjänstledighet som är beroende av prövning, och
4) förordnande till en uppgift, om tjänstemannen har gett sitt samtycke till förordnandet.
Om ett beslut som avses i 3 mom. 2 eller 4 punkten innebär att placeringsorten för tjänsten
ändras, får ändring i beslutet sökas på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Beslutet ska dock iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsinstansen beslutar något annat.
65 §
En tjänsteman anses ha avgått från sin tidigare tjänst räknat från den tidpunkt då han på något annat sätt än för viss tid utnämnts till en annan statlig tjänst. Om den andra statliga tjänsten är en bisyssla som avses i 18 § 3 mom. anses tjänstemannen dock inte ha avgått från sin tidigare tjänst på grund av utnämningen till bisysslan.
En tjänsteman anses likaså ha avgått från statlig tjänst vid den tidpunkt då han eller hon utnämnts till en tjänst vid riksdagens kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli eller statens
revisionsverk.
Trots bestämmelserna i 1 mom. anses en tjänsteman ha avgått från statlig tjänst vid den tidpunkt när han eller hon utnämns till en tjänst som chefsdomare på viss tid i enlighet med 13
kap. 2 § 1 mom. i domstolslagen.
Om en tjänsteman som utnämnts till en tjänst utnämns till en annan statlig tjänst och till
denna tjänst hör en prövotid, anses tjänstemannen ha avgått från sin tidigare tjänst när prövotiden har upphört, om inte det nya tjänsteförhållandet har upplösts under prövotiden. Tjänstemannen är tjänstledig från sin tidigare tjänst till dess att prövotiden i den nya tjänsten upphör.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
På högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens föredragande som utnämnts innan
denna lag trätt i kraft tillämpas bestämmelserna i det upphävda 12 kap. 53 a och 54 a §.
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12.
Lag
om ändring av militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i militära rättegångslagen (326/1983) 1, 3, 11 och 12 §, av dem 3 § sådan den lyder
delvis ändrad i lagarna 269/1995 och 249/2006 och 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
517/2013, som följer:
1§
Militära rättegångsärenden behandlas vid allmänna domstolar i den ordning som föreskrivs
för brottmål samt med iakttagande ytterligare av bestämmelserna i denna lag. Om krigsrätter
stadgas i 6 kap.
Underrätter som behandlar militära rättegångsärenden är Birkalands, Egentliga Finlands,
Egentliga Tavastlands, Helsingfors, Kajanalands, Kymmenedalens, Lapplands, Mellersta Finlands, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Satakunta, Södra Karelens,
Västra Nylands och Österbottens tingsrätter. Fullföljdsdomstol är Helsingfors hovrätt.
3§
När en tingsrätt som avses i 1 § 2 mom. behandlar ett militärt rättegångsärende ska rätten
bestå av ordföranden och två militära ledamöter. Ordförande är en lagman eller en tingsdomare enligt vad som bestäms i tingsrättens arbetsordning. Ärenden behandlas i denna sammansättning även vid ett sådant skriftligt förfarande som avses i 5 a kap. i lagen om rättegång i
brottmål (689/1997). När en domstol behandlar ärenden som gäller disciplinbesvär är den
domför även med ordföranden ensam.
Då en hovrätt behandlar ett militärt rättegångsärende, hör till sektionen, utöver dess ordinarie sammansättning, två militära ledamöter. De militära ledamöterna deltar dock inte i avgörande av om en part ska beviljas tillstånd till fortsatt handläggning.
I högsta domstolen ska, då ett militärt rättegångsärende behandlas, utöver ordinarie sammansättning finnas två militära ledamöter, dock inte när ärendet behandlas på en sektion med
mindre än fem ledamöter.
Om förordnande av militära ledamöter samt deras behörighet stadgas i 3 kap.
I fråga domstolens domförhet i vissa situationer gäller vad som föreskrivs i 3 kap. i rättegångsbalken.
11 §
Militära ledamöter av en underrätt och ett tillräckligt antal ersättare för dem förordnas av
hovrätten på framställning av kommendören för armén.
Militära ledamöter av en hovrätt och ersättarna för dem förordnas av högsta domstolen
bland personer som föreslagits av försvarsministeriet.
Militära ledamöter av högsta domstolen och ersättarna för dem förordnas av republikens
president.
Mandatperioden för militära ledamöter är två år. De utnämns högst till dess att de uppnår
den avgångsålder som föreskrivs för domare.
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12 §
I fråga om militära ledamöters ställning, rätt att kvarstå i sitt uppdrag samt skyldighet att
redogöra för sina bindningar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 19 kap. i domstolslagen om sakkunnigledamöter. En militär ledamot ska avge domarförsäkran så som föreskrivs i 1 kap. 7 § i domstolslagen.
I fråga om jäv för militär ledamot gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om domarjäv.
En militär ledamot har rätt till arvode med iakttagande av vad som föreskrivs om arvode för
sakkunnigledamot vid domstol i 19 kap. 22 § i domstolslagen.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
Genom denna lag upphävs lagen om de allmänna underrätter som behandlar militära rättegångsärenden (327/1983).
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13.
Lag
om ändring av språklagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i språklagen (423/2003) 16 a §, sådan den lyder i lag 631/2005, och
ändras 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, som följer:
16 a §
(upphävs)
26 §
Statliga myndigheters arbetsspråk
Statliga myndigheter använder som sitt arbetsspråk majoritetsspråket i ämbetsdistriktet, om
det inte är mer ändamålsenligt att använda det andra språket eller båda språken eller av särskilda skäl ett främmande språk.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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14.
Lag
om ändring av 243 § i fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i fastighetsbildningslagen (554/1995) 243 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna
1180/2000, 1159/2005 och 575/2009, som följer:
243 §
I jorddomstolen är en lagfaren ledamot av tingsrätten ordförande och dess övriga ledamöter
är en jordrättsingenjör samt två nämndemän. (upphävs) Vid jorddomstolen kan dessutom finnas ytterligare en lagfaren ledamot, om detta med beaktande av målets eller ärendets art, omfattning eller av något annat särskilt skäl ska anses motiverat. Under samma förutsättningar
kan vid jorddomstolen finnas ytterligare en jordsrättsingenjör. Jorddomstolen är domför trots
att en av ledamöterna i den kollegiala sammansättningen får förhinder efter det att huvudförhandlingen eller synen har inletts. I sammansättningen ska dock alltid minst en lagfaren ledamot ingå. Tingsrätten är dessutom domför med minst en nämndeman.
Jorddomstolen är domför också med ordföranden ensam
1) när det är fråga om sådana förberedande åtgärder som avses i 232 § 3 mom., 235 eller
254–258 § eller därmed jämförliga åtgärder eller en sak som avses i 7 § 2 mom., 194 a § 2
mom., 240 eller 264 §, 265 § 1 eller 3 mom., 275 § 2 mom. eller 278 a §,
2) när jorddomstolen behandlar besvär över förrättningsmännens beslut varmed en jävsanmärkning mot en förrättningsman har förkastats, eller om besvären gäller ett beslut om sammanslagning av fastigheter, ett beslut av fastighetsregisterföraren enligt fastighetsregisterlagen
(392/1985) eller ett rättelsebeslut som avses i 277 § 2 mom. fastighetsbildningslagen, samt
3) när en sak med stöd av 259 § 3 mom. avgörs på grundval av det skriftliga rättegångsmaterialet utan att huvudförhandling hålls.
Jordrättsingenjören deltar vid behov i beredningen av de mål eller ärenden som avses i 2
mom.
I ett inskrivningsärende är jorddomstolen domför med ordföranden ensam. Vid jorddomstolen kan dessutom finnas ytterligare en lagfaren ledamot och en jordrättsingenjör, om detta med
beaktande av målets eller ärendets omfattning eller av något annat särskilt skäl ska anses motiverat.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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15.
Lag
om ändring av 2 § i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986)
2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1273/1987 och 1123/2008, som följer:
2§
Offentlig tjänst och befattning
Med offentlig tjänst avses i denna lag tjänst hos staten, kommun eller kommunalförbund
samt tjänst och befattning hos en självständig offentligrättslig anstalt.
Med offentlig befattning avses i denna lag uppdrag i arbetsavtalsförhållande hos kommun
eller kommunalförbund samt hos privat samfund eller anstalt i sådan verksamhet för vars
kostnader statsbidrag kan utges.
Denna lag gäller inte sådana tjänster i fråga om vilka domstolslagen ( / ) tillämpas på behörighetsvillkoren och grunderna för utnämning.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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16.
Lag
om ändring av 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt
anställda

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) 6 § som
följer:
6§
Behörighetsvillkor som gäller statsanställdas kunskaper i finska och svenska
Är högskoleexamen enligt lag eller förordning behörighetsvillkor för en statlig anställning,
krävs vid tvåspråkiga myndigheter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga
kunskaper i det andra språket. Vid en enspråkig myndighet krävs utmärkta muntliga och
skriftliga kunskaper i myndighetens språk samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket.
Bestämmelser om språkkunskapskrav för domartjänster finns i domstolslagen ( / ). Bestämmelser om krav på kunskaper i finska och svenska för officerstjänster utfärdas genom
förordning av statsrådet.
Genom förordning av statsrådet kan undantag föreskrivas från de krav på kunskaper i finska
och svenska som nämns i 1 mom., om arbetsuppgifterna förutsätter detta eller om de uppgifter
som kräver användning av olika språk hos myndigheten kan fördelas eller om det finns andra
särskilt vägande skäl för undantag.
Bestämmelser om kunskaper i finska och svenska som krävs av annan personal än den som
avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet kan
också utfärdas bemyndigande att genom förordning av respektive ministerium föreskriva om
krav på kunskaper i finska och svenska i de fall då några andra behörighetsvillkor utöver
språkkunskapskrav inte har fastställts.
Om kraven på kunskaper i finska och svenska för de anställda vid riksdagens ämbetsverk
och republikens presidents kansli föreskrivs särskilt.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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17.
Lag
om ändring av 17 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) 17 §
som följer:
17 §
Utlämnande av uppgifter i elektronisk form
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag kan Rättsregistercentralen med hjälp av
teknisk anslutning eller annars på elektronisk väg lämna ut uppgifter ur justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem enligt följande:
1) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter till myndigheter
för verkställighet av justitieförvaltningsmyndigheters avgöranden eller för registrering i myndighetsregister,
2) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt ur rikssystemet för
behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter som justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman behöver för laglighetskontroll av justitieförvaltningsmyndigheterna, för planering av kontrollverksamheten eller för behandling av anhängiga ärenden,
3) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i sådana fall som avses i
15 § 1 mom. uppgifter till den som regelbundet behöver information för beviljande och övervakning av krediter eller till den som bedriver kreditupplysningsverksamhet.
Rättsregistercentralen får utan hinder av sekretessbestämmelserna sammanställa och till en
hovrätt på dess begäran lämna ut sådant informationsmaterial ur registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden som hovrätten behöver för sina tillsynsuppgifter enligt domstolslagen ( / ).
Rättsregistercentralen får för redaktionella syften, också i form av kopior, elektroniska upptagningar eller genom teknisk anslutning, till medierna lämna ut sådana basuppgifter om rättegångar och andra diarieuppgifter ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som är offentliga hos domstolen och vars utlämnande domstolen inte har begränsat med stöd av 16 § 3 mom. Uppgifter får i enlighet med vad som föreskrivs ovan lämnas
ut om ärenden som inom en månad efter utlämnandet tas upp till muntlig förhandling eller
förvaltningsdomstolen ordnar syneförrättning i, eller om ärenden som har blivit anhängiga
månaden före den då uppgifterna lämnades ut eller vars behandlingsskeden medierna följer,
enligt vad de registrerat i informationsförmedlingssystemet.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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18.
Lag
om ändring av 17 a § i äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i äktenskapslagen (234/1929) 17 a §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna
572/2008 och 611/2011, som följer:
17 a §
Skyldig att förrätta borgerlig vigsel är
1) lagman, tingsdomare och tingsfiskal,
2) tingsnotarie som med stöd av lagen om domstolspraktik ( / ) är behörig att förrätta vigsel, samt
3) chefen för en magistrat, häradsskrivare och notarius publicus i en magistrat.
Borgerlig vigsel får förrättas av den som har fått vigselrätt av en magistrat. Den som uppfyller villkoren i 17 b § kan få vigselrätt, om det är nödvändigt för att säkerställa att det finns
ett tillräckligt antal borgerliga vigselförrättare inom magistratens verksamhetsområde.
Vigselrätt ges antingen tills vidare eller för viss tid.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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19.
Lag
om ändring av 85 § i barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnskyddslagen (417/2007) 85 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 88/2010, som
följer:
85 §
Förvaltningsdomstolens domförhet
En lagfaren ledamot av förvaltningsdomstolen kan för förvaltningsdomstolens del fatta beslut i ett ärende som gäller
1) beviljande av tillstånd för undersökning av barn enligt 28 §, eller
2) meddelande av ett interimistiskt förordnande enligt 83 §.
I ett ärende som avses i 1 mom. kan förvaltningsdomstolen även fatta sitt beslut i en sammansättning som består av en lagfaren ledamot av förvaltningsdomstolen och en sakkunnigledamot, om de är ense om avgörandet.
Den beslutssammansättning som avses i 1 eller 2 mom. kan dessutom ordna förberedande
muntlig förhandling enligt 84 § 1 mom.
I förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs i övrigt om förvaltningsdomstolens domförhet.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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20.
Lag
om ändring av 53 § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 §, sådan den lyder i lag 1317/2010,
som följer:
53 §
Besvärsinstanser
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för olycksfallsärenden, försäkringsdomstolen
och högsta domstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för olycksfallsärenden finns i lagen
om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010) samt om försäkringsdomstolen och
högsta domstolen i domstolslagen ( / ).
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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21.
Lag
om ändring av 40 § i lagen om generationsväxlingspension för
lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 40 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 614/2006 och 1284/2006, som följer:
40 §
I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare
och i förvaltningsprocesslagen (586/1996). En part får söka ändring i besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut med stöd av denna lag genom besvär hos försäkringsdomstolen på
det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i förvaltningsprocesslagen. På
undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas det som föreskrivs i 140 § i lagen om
pension för arbetstagare och i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
(396/2006).
Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar
finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om
försäkringsdomstolen i domstolslagen ( / ). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även
när denna lag tillämpas.
Har pensionsanstalten avslagit en pensionsansökan på grund av att de i 36 § 1 mom. 1–3
punkten nämnda förutsättningarna för pension inte föreligger, får ändring i pensionsanstaltens
beslut inte sökas genom besvär.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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22.
Lag
om ändring av 32 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) 32 §, sådan den
lyder delvis ändrad i lagarna 616/2006 och 1286/2006, som följer:
32 §
I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare
och i förvaltningsprocesslagen (586/1996). En part får söka ändring i besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut med stöd av denna lag genom besvär hos försäkringsdomstolen på
det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i förvaltningsprocesslagen. På
undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas det som föreskrivs i 140 § i lagen om
pension för arbetstagare och i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
(396/2006).
Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar
finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om
försäkringsdomstolen i domstolslagen ( / ). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även
när denna lag tillämpas.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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23.
Lag
om ändring av 37 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1239/1994) 37 §, sådan den lyder
delvis ändrad i lagarna 613/2006, 1283/2006 och 1473/2009, som följer:
37 §
I ett beslut som pensionsanstalten har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos den i 128 § i lagen om pension för arbetstagare angivna besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare
och i förvaltningsprocesslagen (586/1996). En part får söka ändring i besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut med stöd av denna lag genom besvär hos försäkringsdomstolen på
det sätt som föreskrivs i lagen om pension för arbetstagare och i förvaltningsprocesslagen. På
undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut tillämpas det som föreskrivs i 140 § i lagen om
pension för arbetstagare och i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare.
Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar
finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om
försäkringsdomstolen i domstolslagen ( / ). De medlemmar i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden som förordnats med stöd av 103 § 1 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare företräder dem som försäkrats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare även
när denna lag tillämpas.
I ett utlåtande som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, närings-, trafik- och miljöcentralen eller Renbeteslagsföreningen har gett med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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24.
Lag
om ändring av 153 § i lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 153 §, sådan den lyder delvis ändrad i
lagarna 1293/2006, 1177/2011 och 554/2012, som följer:
153 §
Att söka ändring
Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut enligt en pensionslag för den offentliga
sektorn i ett pensionsärende får sökas genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Bestämmelser om nämnden och dess medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden
för arbetspensionsärenden.
Ändring i beslut av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden söks genom besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär. Om
försäkringsdomstolen föreskrivs i domstolslagen ( / ).
Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut enligt denna lag i andra ärenden än
pensionsrättsärenden får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets
pensionsanstalten har sin hemort.
På en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har gett i egenskap av
sådan sista pensionsanstalt som avses i 7 kap. tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om
beslut. Om den kommunala pensionsanstaltens beslut ingår i en beslutssammanställning som
en pensionsanstalt inom den privata sektorn gett i egenskap av sista pensionsanstalt, söks ändring och behandlas besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i en pensionslag för den privata
sektorn. I sådana fall ska pensionsanstalten inom den privata sektorn begära utlåtande om besvären av den kommunala pensionsanstalten till den del besvären gäller pensionsskydd enligt
en pensionslag för den offentliga sektorn. Utlåtande begärs inte om besvären enbart gäller bedömning av arbetsförmågan.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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25.
Lag
om ändring av 128 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 128 § som följer:
128 §
Att söka ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen ( / ). På framställning av social- och hälsovårdsministeriet förordnar statsrådet för högst fem år i sänder till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden, av vilka minst fyra ska förordnas på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest
representativa centralorganisationer och minst fyra på förslag av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer.
En part får genom besvär söka ändring hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden i ett
beslut som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen lämnat med stöd av denna lag, så
som föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
En part får genom besvär söka ändring hos försäkringsdomstolen i ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden lämnat i ett besvärsärende, så som föreskrivs i denna lag
och i förvaltningsprocesslagen.
Ändring i Pensionsskyddscentralens beslut enligt 111 § 1 mom. om vilken pensionsanstalt
som är behörig att behandla en pensionsansökan får inte sökas genom besvär.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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26.
Lag
om ändring av 57 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 57 § som följer:
57 §
Att söka ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen ( / ).
En part får söka ändring i pensionsanstaltens beslut eller förhandsbeslut enligt denna lag hos
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden genom besvär på det sätt som föreskrivs i denna
lag och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
En part får söka ändring i ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende hos försäkringsdomstolen genom besvär på det sätt som föreskrivs i
denna lag och i förvaltningsprocesslagen.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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27.
Lag
om ändring av 124 § i lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 124 § som följer:
124 §
Att söka ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen ( / ). På framställning av social- och hälsovårdsministeriet förordnar statsrådet för fem år i sänder till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden två medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och som är förtrogna med företagarverksamhet och om vilka de mest representativa företagarorganisationerna gör framställning till social- och hälsovårdsministeriet.
En part får genom besvär söka ändring hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden i ett
beslut som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna lag,
så som föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
En part får genom besvär söka ändring hos försäkringsdomstolen i ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende, så som föreskrivs i denna
lag och i förvaltningsprocesslagen.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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28.
Lag
om ändring av 103 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 103 § som följer:
103 §
Att söka ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen ( / ). På framställning av social- och hälsovårdsministeriet förordnar statsrådet för fem år i sänder till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden två medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och som är förtrogna med lantbruksföretagarverksamhet och om vilka de i 116 § 1 mom. nämnda organisationerna gör framställning till social- och hälsovårdsministeriet.
En part får genom besvär söka ändring hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden i ett
beslut som en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen meddelat med stöd av denna lag,
så som föreskrivs i denna lag och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
En part får genom besvär söka ändring hos försäkringsdomstolen i ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden meddelat i ett besvärsärende, så som föreskrivs i denna
lag och i förvaltningsprocesslagen.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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29.
Lag
om ändring av 125 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 125 § som följer:
125 §
Att söka ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och försäkringsdomstolen. Bestämmelser om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och nämndens medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen ( / ).
I ett beslut som pensionskassan har meddelat med stöd av denna lag får en part söka ändring
genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden så som föreskrivs i denna lag
och i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
I ett beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har meddelat i ett besvärsärende
får en part söka ändring genom besvär hos försäkringsdomstolen så som föreskrivs i denna lag
och i förvaltningsprocesslagen.
I Pensionsskyddscentralens beslut enligt 108 § i denna lag och enligt 111 § 1 mom. i lagen
om pension för arbetstagare om vilken pensionsanstalt som är behörig att behandla en pensionsansökan får ändring inte sökas genom besvär.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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30.
Lag
om ändring av 77 § i lagen om folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i folkpensionslagen (568/2007) 77 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 358/2010,
som följer:
77 §
Rätt att söka ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen.
Bestämmelser om besvärsnämnden för social trygghet finns i lagen om besvärsnämnden för
social trygghet (1299/2006) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen ( /
).
Den som är missnöjd med ett beslut som Folkpensionsanstalten meddelat med stöd av denna
lag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet.
I besvärsnämndens beslut får ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen så som
bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte
sökas genom besvär.
Folkpensionsanstaltens beslut ska följas även om det överklagas till dess att ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.
Ändring får inte sökas i ett interimistiskt beslut som Folkpensionsanstalten meddelat.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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31.
Lag
om ändring av 36 § i lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 36 § som följer:
36 §
Rätt att söka ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen.
Bestämmelser om besvärsnämnden för social trygghet finns i lagen om besvärsnämnden för
social trygghet (1299/2006) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen ( /
).
Den som är missnöjd med ett beslut som Folkpensionsanstalten meddelat med stöd av denna
lag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet.
I besvärsnämndens beslut får ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen så som
bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte
sökas genom besvär.
Folkpensionsanstaltens beslut ska följas även om det överklagas till dess att ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.
Ändring får inte sökas i ett interimistiskt beslut som Folkpensionsanstalten meddelat.
—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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32.
Lag
om ändring av 35 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 35 §, sådan den lyder delvis
ändrad i lag 1330/2011, som följer:
35 §
Rätt att söka ändring
För sökande av ändring finns besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen.
Bestämmelser om besvärsnämnden för social trygghet finns i lagen om besvärsnämnden för
social trygghet (1299/2006) och bestämmelser om försäkringsdomstolen i domstolslagen ( /
).
Den som är missnöjd med ett beslut som Folkpensionsanstalten meddelat med stöd av denna
lag får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos besvärsnämnden för social trygghet.
I besvärsnämndens beslut får ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen så som
bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte
sökas genom besvär.
Folkpensionsanstaltens beslut ska följas även om det överklagas till dess att ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.
Ändring får inte sökas genom besvär i ett beslut som Folkpensionsanstalten meddelat, om
det är interimistiskt eller grundar sig på 25 a § 2 mom.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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33.
Lag
om ändring av 12 a kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 a kap. 2 §, sådan den lyder i
lag 1089/2006, som följer:
2§
Ordförande och medlemmar
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden har en ordförande, som kan sköta uppdraget
som huvudsyssla, samt ett behövligt antal vice ordförande, lagfarna medlemmar, läkarmedlemmar samt medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden och som handlar under domaransvar. För andra medlemmar än ordföranden och vice
ordförandena förordnas personliga ersättare.
Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordförandena samt de övriga medlemmarna och
deras ersättare för fem år i sänder. Om en plats blir ledig under mandatperioden, utses en efterträdare för återstoden av perioden. Angående deras rätt att kvarstå i uppdraget gäller i övrigt
vad som bestäms om innehavare av domartjänst. Av de medlemmar som är insatta i förhållandena inom arbetslivet och på arbetsmarknaden ska hälften utses på förslag av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och hälften på förslag av arbetstagarnas
och tjänstemännens fackföreningars mest representativa centralorganisationer.
Medlemmarna i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska vara förtrogna med frågor
som gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Ordföranden, vice ordförandena och de lagfarna
medlemmarna samt deras ersättare ska dessutom ha avlagt examen som medför behörighet för
domartjänst. Läkarmedlemmarna och deras ersättare ska vara legitimerade läkare.
När de tillträder sitt uppdrag ska besvärsnämndens ordförande, vice ordförande och medlemmar avge domarförsäkran så som bestäms i 1 kap. 7 § i domstolslagen, om de inte har gjort
det tidigare.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .

434

34.
Lag
om ändring av 5 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) 5 § som följer:
5§
Domarförsäkran
Besvärsnämndens ordförande, vice ordförande och medlemmar ska avge domarförsäkran i
besvärsnämnden så som bestäms i 1 kap. 7 § i domstolslagen, om de inte har gjort det tidigare.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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35.
Lag
om ändring av 6 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006) 6 § som följer:
6§
Domarförsäkran och avgångsålder
När ordföranden, vice ordförandena och medlemmarna tillträder sitt uppdrag ska de avge
domarförsäkran i enlighet med vad som föreskrivs i 1 kap. 7 § i domstolslagen, om de inte har
gjort det tidigare.
Ordföranden, vice ordförandena och medlemmarna är skyldiga att avgå vid utgången av den
månad under vilken de fyller 68 år.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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36.
Lag
om ändring av 32 § i lagen om bildprogram

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om bildprogram (710/2011) 32 § som följer:
32 §
Bildprogramsnämnden
Bildprogramsnämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt fyra andra medlemmar, som var och en ska ha en personlig ersättare. Statsrådet förordnar medlemmarna och
ersättarna för tre år i sänder.
På jäv för nämndens medlemmar tillämpas bestämmelserna om jäv för domare. Medlemmarna ska avge domarförsäkran i enlighet med vad som föreskrivs i 1 kap. 7 § i domstolslagen, om de inte har gjort det tidigare.
Nämndens ordförande och vice ordförande ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik.
Av de andra medlemmarna och ersättarna ska vissa vara förtrogna med frågor som gäller
barns utveckling och vissa med visuell kommunikation. Nämnden kan anlita sakkunniga.
Nämnden är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden, en medlem som är förtrogen
med frågor som gäller barns utveckling och minst en annan medlem är närvarande. Som
nämndens beslut gäller den åsikt som flertalet av medlemmarna omfattar och, om rösterna
faller lika, den åsikt som är förmånligare för den som anfört besvär.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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37.
Lag
om ändring av 4 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (956/2011) 4 § som följer:
4§
Domarförsäkran
När medlemmarna tillträder sitt uppdrag ska de avge domarförsäkran i enlighet med 1 kap. 7
§ i domstolslagen, om de inte har gjort det tidigare.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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38.
Lag
om ändring av 6 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om besvärsnämnden för studiestöd (1080/2012) 6 § som följer:
6§
Domarförsäkran
Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla, vice ordföranden och medlemmarna ska avge
domarförsäkran i enlighet med 1 kap. 7 § i domstolslagen, om de inte har gjort det tidigare.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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39.
Lag
om ändring av 61 b § i upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i upphovsrättslagen (404/1961) 61 b §, sådan den lyder i lag 118/2013, som följer:
61 b §
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 61 a § får högst två sakkunnigledamöter som
avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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40.
Lag
om ändring av 43 b § i varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i varumärkeslagen (7/1964) 43 b §, sådan den lyder i lag 107/2013, som följer:
43 b §
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 43 § får högst två sakkunnigledamöter som avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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41.
Lag
om ändring av 66 c § i patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i patentlagen (550/1967) 66 c §, sådan den lyder i lag 101/2013, som följer:
66 c §
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 66 § får högst två sakkunnigledamöter som avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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42.
Lag
om ändring av 43 c § i mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i mönsterrättslagen (221/1971) 43 c §, sådan den lyder i lag 109/2013, som följer:
43 c §
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 43 a § får högst två sakkunnigledamöter som
avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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43.
Lag
om ändring av 11 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978) 11 a §, sådan den
lyder i lag 117/2013, som följer:
11 a §
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 11 § får högst två sakkunnigledamöter som avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .

444

44.
Lag
om ändring av 29 b § i firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i firmalagen (128/1979) 29 b §, sådan den lyder i lag 110/2013, som följer:
29 b §
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 29 § får högst två sakkunnigledamöter som avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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45.
Lag
om ändring av 6 d § i lagen om kollektivmärken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kollektivmärken (795/1980) 6 d §, sådan den lyder i lag 108/2013, som
följer:
6d§
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 6 b § får högst två sakkunnigledamöter som
avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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46.
Lag
om ändring av 43 b § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991) 43 b §, sådan
den lyder i lag 106/2013, som följer:
43 b §
Sakkunniga i brottmål
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 43 § får högst två sakkunnigledamöter som avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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47.
Lag
om ändring av 44 b § i lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) 44 b §, sådan den lyder i lag 105/2013,
som följer:
44 b §
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 44 § får högst två sakkunnigledamöter som avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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48.
Lag
om ändring av 47 b § i lagen om växtförädlarrätt

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) 47 b §, sådan den lyder i lag 115/2013, som
följer:
47 b §
Sakkunniga i brottmål
När tingsrätten behandlar ett mål som avses i 47 § får högst två sakkunnigledamöter som avses i 19 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen ( / ) bistå rätten som sakkunniga.
De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlåtande om de frågor som tingsrätten ställt till dem. En
sakkunnig har rätt att ställa frågor till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska tingsrätten ge
parterna tillfälle att yttra sig om ett sakkunnigutlåtande.
På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas vad som i 19 kap. 22 § i domstolslagen bestäms
om arvoden till sakkunnigledamöter.

—————
Denna lag träder i kraft den 20 .
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ERIÄVÄT MIELIPITEET
Eriävän mielipiteen ovat jättäneet seuraavat jäsenet: Hallavainio ja Penttinen, Äijälä,
Välimäki, Vanhala, Esko, Koppinen, Pystynen ja Mikkola sekä puheenjohtaja Könkkölä. Vanhala on mielipiteessään ilmoittanut yhtyvänsä eräiltä osin Mikkolan eriävään
mielipiteeseen sekä Koppinen ja Könkkölä Eskon mielipiteeseen. Wagner-Prenner, Ratilainen ja Toivanen ovat ilmoittaneet yhtyvänsä Eskon mielipiteeseen. Lisäksi Ratilainen on ilmoittanut yhtyvänsä eräiltä osin Koppisen eriävään mielipiteeseen ja Äijälä
eräiltä osin Hallavainion ja Penttisen eriävään mielipiteeseen. Äijälä on lisäksi esittänyt
täydentävän lausuman tuomareiden kelpoisuusvaatimuksiin liittyen.
Eriävät mielipiteet koskevat seuraavia kysymyksiä:
1) Päällikkötuomareiden nimittäminen määräajaksi: tuomioistuinlaki 13 luku 1 § 2
momentti, 2 § ja 13 §
a) vakinaisesti tulisi nimittää korkeimman oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden, työtuomioistuimen, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden presidentit (Välimäki)
b) kaikki päällikkötuomarit tulisi nimittää vakinaisesti (Mikkola, Vanhala, Koppinen)
c) korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päällikkötuomarit tulisi
nimittää vakinaisesti (Pystynen, Könkkölä)
2) Päällikkötuomarin tehtävät: tuomioistuinlaki 10 luku 3 § (Mikkola, Vanhala)
3) Ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden virassapysymisoikeuden poistaminen (Välimäki, Vanhala, Pystynen, Mikkola ja siirtymäsäännöksen osalta Äijälä)
4) Esittelijöiden tehtävät ja asema (Mikkola)
5) Määräaikaisten tuomareiden nimittäminen ylimpiin tuomioistuimiin (Esko, Könkkölä, Wagner-Prenner, Koppinen, Ratilainen, Toivanen)
6) Tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävät (Koppinen)
7) Hovioikeuksien tuomiopiirinsä käräjäoikeuksiin kohdistama valvonta: tuomioistuinlaki 3 luku 2 § (Koppinen, Ratilainen)
8) Tuomarin asema uudelleenjärjestelyssä/oikeus tulla aina nimitetyksi tuomarin virkaan: 16 luku 4 § (Hallavainio, Penttinen, Äijälä)
9) Päällikkötuomarin palkkaetu: tuomioistuinlaki 3 luku 13 § 3 momentti ja 27 luku 4
§ 2 momentti (Hallavainio, Penttinen, Äijälä)
10) Tuomioistuinten sijaintipaikoista säätäminen lailla (Hallavainio, Penttinen. Äijälä)
11) Tuomioistuinten hallintohenkilöstö: tuomioistuinlaki 21 luku 7 § (Äijälä)
12) Taloudelliset vaikutukset (Äijälä)
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ERIÄVÄ MIELIPIDE
I YLEISTÄ
Työryhmän ehdotuksien pääperiaatteena on ollut yhdenmukaisuus, siis että kaikkiin tuomiois‐
tuimiin säädettäisiin samanlainen organisaatio ja henkilöstön asema. Periaatteen jäykkä ja
yksioikoinen noudattaminen vie huonoihin tuloksiin, kun tuomioistuimien ja henkilöiden ase‐
ma ja tehtävät eroavat toisistaan.
II YLIMPIEN JA ERITYISTUOMIOISTUINTEN PÄÄLLIKKÖTUOMARIEN MÄÄRÄAIKAISUUS
Enemmistön kantana on, että kaikkien tuomioistuimien päällikkötuomarit nimitettäisiin mää‐
räaikaisiksi. Määräaikaisuus on perusteltua ja hyväksyttävää sellaisissa tapauksissa, joissa pääl‐
likkötuomarin pääasialliset tehtävät ovat hallintoa kuten yhä laajenevissa käräjäoikeuksissa.
Sen sijaan sellaisissa tuomioistuimissa, joissa päällikkötuomarin päävelvollisuuksiin kuuluu
osallistua myös lainkäyttöön, päällikkötuomarien virat tulisi olla pysyviä kuten muidenkin tuo‐
mareiden. Tämä koskee erityisesti osallistumista sellaisten asioiden ratkaisemiseen, joilla ohja‐
taan alempien tuomioistuimien lainkäyttöä tai joilla muuten laajempaa merkitystä. Tästä syys‐
tä olen sillä kannalla, että korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto‐oikeuden ja työtuomio‐
istuimen presidenttien sekä markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden ylituomarien tulisi olla
pysyvästi nimitettyjä.
Korkeimpien oikeuksien presidenttien tehtäviin kuuluu lisäksi toimia koko tuomioistuinlaitok‐
sen puhemiehenä tuomioistuimia koskevissa asioissa. Kyse on tehtävästä, jossa ei voida välttää
vastakkainasettelua muun valtion hallinnon kanssa. Tuohon tehtävään määräaikaisuus sopii
huonosti.
III KORKEIMPIEN OIKEUKSIEN ESITTELIJÖIDEN VIRASSAPYSYMISOIKEUS
Vaikka korkeimpien oikeuksien esittelijöiden virkamiesoikeudellinen asema perustuu lähinnä
historiallisiin syihin, heille kuuluvaa samanlaista oikeutta kuin tuomarilla pysyä virassaan voi‐
daan korkeimman oikeuden osalta perustella edelleen nykyaikanakin merkittävällä kahdella
asiasyyllä.
(1) Korkein oikeus on pääasiallisesti prejudikaattituomioistuin. Sen ratkaisu on paitsi oikeusju‐
tun viimeinen sana myös ohje muulle lainkäytölle. Erityisesti prejudikaatiksi tarkoitettujen
ratkaisujen valmistelu on laaja‐alaista ja monipuolista; se vaatii esittelijältä runsaasti työtä ja
osaamista. Tästä syystä ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden tosiasiallinen panos jutun rat‐
kaisemiseen ja ratkaisun muotoutumiseen saattaa käytännössä olla ratkaisun muotoutumisen
kannalta olennaista. Joskus panos saattaa esittelijän erityistietojen ja ‐taitojen takia olla niin
merkittävää, että hänen voidaan jälkeenpäin katsoa olleen jaoston ”kuudes jäsen”. Tällaisen
vaikuttavuuden tavoittelua helpottaa, kun hän voi asian valmistelussa ja esittelyssä toimia
tuomioistuinten jäsenten kanssa mahdollisimman tasavertaisesti muodollisen asemansakin
puolesta. – Myös asianosaisten kannalta on asianmukaista, että kaikilla heidän asiansa lopulli‐
sen ratkaisuun tuomioistuimessa vaikuttaneilla on samanlainen asema.
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(2) Korkeimman oikeuden esittelijöiksi pyritään saamaan mahdollisimman päteviä ja taitavia
juristeja, esimerkiksi määräaikaisiin esittelijäneuvoksen virkoihin urallaan eteenpäin pyrkiviä
vakinaisessa käräjätuomarin tai hovioikeuden neuvoksen virassa olevia tuomareita. Heidän
halukkuuteensa hakeutua korkeimpaan oikeuteen vaikuttaa se, että esittelijän virka korkeim‐
massa oikeudessa on statukseltaan eri virka kuin esimerkiksi hovioikeudessa. Sama peruste voi
vaikuttaa myös hovioikeuden esittelijöiden ja erityisesti tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta
korkeimpaan oikeuteen esittelijöiksi hakeutuvien halukkuuteen. Vaikka tässä perustelussa on
kyse myös mielikuvien tasolla olevista seikoista, niiden tosiasiallista merkitystä ei ole viisasta
väheksyä.
Näillä perusteilla korkeimpien oikeuksien esittelijöiden virkamiesoikeudelliseen asemaa ei tulisi
heikentää. Yhdenmukaistamisen pääperiaate vie tässäkin harhaan.

Pertti Välimäki
oikeusneuvos
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Kimmo Mikkola

Olen muutoin samaa mieltä kuin enemmistö, mutta päällikkötuomarin tehtävien ja nimittämi‐
sen osalta sekä esittelijöiden tehtävien ja aseman osalta lausun seuraavan.
1. Päällikkötuomarin tehtävät (10 luku 3 §)
Toimikunta ei esitä sisällöllisiä muutoksia tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa säädet‐
tyihin tuomareiden yleisiin kelpoisuusvaatimuksiin ja nimitysperusteisiin. Päällikkötuomariksi
voidaan edelleen toimikunnan esityksen mukaan nimittää tuomareiden yleiset kelpoisuusvaa‐
timukset täyttävä, jolla on lisäksi johtamistaitoa.
Tuomaritoimikunnan, joka valmisteli tuomareiden nimittämisjärjestelmän uudistamista, mie‐
tinnössä todetaan: ”Päällikkötuomarikin on kuitenkin ensisijaisesti lainkäyttöön osallistuva
tuomari. Siksi – ja saavuttaakseen työyhteisön arvostuksen – hänen tulee ennen muuta olla
korkean ammattitaidon ja ammattimoraalin omaava, kyvykäs lainkäyttäjä. (Tuomaritoimikun‐
nan mietintö 1998:1 s. 187.)
Toimikunnan enemmistön ehdotus päällikkötuomarin tehtävistä painottaa päällikkötuomarin
tehtäviä eri tavoin kuin päällikkötuomareiden kelpoisuusvaatimuksia säädettäessä on tarkoi‐
tettu ja antaa virheellisesti painottuneen kuvan päällikkötuomarin tehtävistä. Toimikunnan
enemmistön ehdotus antaa vaikutelman, että päällikkötuomari on ensisijaisesti hallintovirka‐
mies.
Korkeimpien oikeuksien presidentit ovat perinteisesti osallistuneet lainkäyttöön. Näin tulee
muidenkin päällikkötuomareiden tehdä. Poistan ehdotuksen 10 luvun 3 §:n 2 momentin sään‐
nöksen ja aloitan 1 momentin säännöksen virkkeellä: Päällikkötuomari osallistuu tuomiois‐
tuimensa lainkäyttöön.
2. Päällikkötuomarin nimittäminen (13 luku 2 §)
Tuomioistuimien ja tuomareiden riippumattomuuden turvaamiseksi tuomareiden virkaannimi‐
tysmenettely ja asema on järjestetty muista virkamiehistä poikkeavalla tavalla. Tuomarin riip‐
pumattomuuden turvaamiseksi tuomari nimitetään pääsääntöisesti vakinaiseen virkaan ja
virassapysymisoikeus on säädetty vahvaksi.
Päällikkötuomari osallistuu oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävien juttujen käsitte‐
lyyn tuomioistuimessaan. Myös valtio saattaa olla osallisena tällaisissa jutuissa. Päällikkötuo‐
mari neuvottelee säännöllisesti vuosittain yksikkönsä rahoituksesta ja henkilöstötarpeesta
oikeusministeriön edustajien kanssa. Ei ole poikkeuksellista, että oikeusministeriön ja tuomio‐
istuimen edustajien näkemykset poikkeavat suuresti. Päällikkötuomarin asema näissä lainkäyt‐
tö‐ ja hallintotehtävissä vahvistuu, mikäli hänet on nimitetty vakinaiseen päällikkövirkaan, eikä
ainoastaan turvattu virassapysymistä tuomaritehtävissä.
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Korkeimpia oikeuksia lukuun ottamatta tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen päällikkö‐
tuomarin nimittämiseksi. Nimityksen ratkaisee kuitenkin tasavallan presidentti valtioneuvoston
istunnossa oikeusministerin esityksestä. Oikeusministeri voi tehdä myös tuomarinvalintalauta‐
kunnan esityksestä poikkeavan esityksen. Päällikkötuomarin mahdollisuus toimia tulevia nimi‐
tysmahdollisuuksiaan pohtimatta vahvistuu, mikäli hänet on nimitetty vakinaiseen päällikkö‐
virkaan.
Päällikkötuomariksi harvoin nimitetään nuorena. Pääsääntöisesti vakinaiseen päällikkötuoma‐
rin virkaan nimitetyn virkakausi ennen eläköitymistä ei muodostu kovin pitkäksi. Päällikkötuo‐
marin määräaikainen virkasuhde todennäköisesti johtaisi siihen, että tuomioistuinlaitoksen
ulkopuolisia hakijoita ei olisi. Määräaikaisuus johtaisi, kun tuomarinvirassa pysymistä on tur‐
vattava määräaikaisuuden päätyttyä, mutkikkaaseen lainsäädäntöön, kuten enemmistön esi‐
tyksen 13 luvun 13 §:n säännös osoittaa. Tästä aiheuttaisi myös lisäkustannuksia.
Kaikkein huonoiten määräaikaisuus sopii korkeimpien oikeuksien presidenttien virkoihin. Kor‐
keimpien oikeuksien presidenttien asemasta johtuva tehtävä on toimia koko tuomioistuinlai‐
toksen edustajina ja kansalaisten oikeusturvan puolustajina. On mahdollista, että tuomiois‐
tuimien edustajien sekä eduskunnan ja valtioneuvoston välille syntyy näkemyseroja. Korkeim‐
pien oikeuksien presidenttien asema vahvistuu, mikäli heidät on nimitetty vakinaisiin päällik‐
kövirkoihin.
Tasavallan presidentti nimittää korkeimpien oikeuksien presidentit ilman esitystä. Tällaiseen
nimitysmenettelyyn määräaikaisuus soveltuu erityisen huonosti. Määräaikaisuus voisi tulla
kysymykseen ainoastaan menettelyssä, jossa korkeimpien oikeuksien jäsenet valitsevat kes‐
kuudestaan päällikkötuomarin määräajaksi. Tällainen menettely on Ruotsissa. Järjestelmä
rajaa ehdokkaiksi vain tuomioistuimen jäsenet.
Katson, että päällikkötuomarit tulee nimittää vakinaisiin virkoihin. Poistan ehdotuksen 13 lu‐
vun 1 §:n 2 momentin ja 2 §:n sekä 13 §:n säännökset.
3. Esittelijöiden tehtävät ja asema
Katson, että muissa kuin korkeimmissa oikeuksissa tulisi luopua esittelijän esittelystä tapahtu‐
vasta ratkaisutavasta. Tuomarin tulee huolehtia ja vastata jutun asianmukaisesta valmistelusta
ja esitellä asia istunnossa kollegion muille jäsenille. Tuomarilla tulee olla apunaan lainoppineita
avustajia. Koska lainoppineet avustajat eivät tee ratkaisuehdotusta eivätkä osallistu päätös‐
neuvotteluun, ei ole tarpeen, että heillä olisi tuomarin asemaan rinnastuva asema.
Korkeimmissa oikeuksissa on niiden erityisluonteen vuoksi perusteltua ratkaista asiat esitteli‐
jän esittelystä. Korkeimpien oikeuksien esittelijöiden tehtäviä voisi kehittää siihen suuntaan,
miten julkisasiamies työskentelee Euroopan unionin tuomioistuimessa. Koska korkeimpien
oikeuksien esittelijät tekevät ratkaisuehdotuksen ja osallistuvat päätösneuvotteluun ja siten
vaikuttavat tuomioistuimen ratkaisun muotoutumiseen, heillä tulee olla tuomariin rinnastuva
asema. Unionin tuomioistuimen julkisasiamiehet rinnastuvat täysin tuomareihin.
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Sakari Vanhala
Eriävä mielipide
Yleistä
Työryhmän ehdotuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota muun muassa tuomioistuinten
ja tuomareiden riippumattomuuteen, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä toiminnan tehokkuuteen. Nämä periaatteet koskevat luonnollisesti kaikkia tuomioistuimia.
Tuomioistuimia koskevan sääntelyn yhtenäistämisessä on ollut kuitenkin tarkoituksena
ottaa huomioon kunkin tuomioistuimen erityispiirteet. Säännösehdotusten valmistelussa
ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota näihin näkökohtiin. Säännösten ja yksityiskohtaisten
perustelujen tarkennukset ja täydennykset jäävät jatkovalmistelun varaan.
Työryhmän ehdotukseen sisältyy paljon voimassa olevia säännöksiä. Työryhmällä ei ole
ollut mahdollisuutta arvioida niihin liittyviä muutostarpeita muutoin kuin toimeksiantoonsa kuuluvilta osin. Työryhmällä ei myöskään ole ollut mahdollisuutta kattavasti selvittää muita lainsäädäntöhankkeita, joilla saattaa olla vaikutusta työryhmän ehdotukseen.
Nämäkin asiat jäävät jatkovalmistelussa tarkemmin selvitettäviksi.
Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän asema
Työryhmä ehdottaa, että ylimpien tuomioistuinten esittelijöiltä poistetaan tuomarin asemaan rinnastettu virassapysymisoikeus. Korkeimman hallinto-oikeuden kaikista esittelijän viroista enintään kolmasosa voisi olla määräajaksi täytettäviä esittelijäneuvoksen virkoja samalla tavoin kuin nykyisin korkeimmassa oikeudessa. Lisäksi ehdotetaan, että
ylimpien tuomioistuinten kansliapäällikön virat muutettaisiin hallinnollisiksi viroiksi.
Nämä ehdotukset ovat merkittäviä muutoksia esittelijän riippumattomuutta turvaavaan
virkamiesoikeudelliseen asemaan.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on nykyisin 37 vakinaista esittelijän virkaa: kansliapäällikkö, 13 esittelijäneuvosta (T 13), 7 esittelijäneuvosta (T12) sekä 16 oikeussihteeriä
(T 11). Esittelijöillä on nykyisin samat yleiset kelpoisuusvaatimukset ja samanlainen virassapysymisoikeus kuin tuomareilla. Palkkauksenkin osalta he rinnastuvat hallintooikeuden, käräjäoikeuden, markkinaoikeuden, vakuutusoikeuden sekä osin myös hovioikeuden tuomareihin.
Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän työ on lähtökohtaisesti samanlaista kuin korkeimmassa oikeudessa. Esittelijä vastaa siitä, että asia tulee asianmukaisesti valmistelluksi ja esitellyksi. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittelijän työhön vaikuttavat toisaalta aineellisoikeudellisten ratkaisujen suuri määrä, asioiden laaja kirjo sekä hallintolainkäytön erityistarpeet. Näillä on vaikutuksia muun muassa esittelijöiden rekrytointiin, heidän erikoistumistarpeeseensa, virkauran pituuteen sekä esittelijöiden riippumattoman
aseman korostumiseen.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tulee asioita kaikilta hallinnonaloilta ja
hallinnon eri tasoilta. Vuosittain ratkaistaan esittelystä yli 4 000 asiaa, joista noin puolet
on aineellisoikeudellisia ratkaisuja. Korkeimman hallinto-oikeuden toimialan laajuus on
kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen laaja käsittäen lähes 300 erilaista asiaryhmää. Yleisenä kehityspiirteenä on, että asiat ovat entistä laajempia ja oikeudellisesti
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vaativampia. Lainsäädäntö uudistuu hallintolainkäytön soveltamisalalla jatkuvasti, ja
ratkaistavaksi tulee uudentyyppisiä asioita ja oikeuskysymyksiä. Työtilanteessa voi tapahtua nopeasti suuria muutoksia.
Korkeimman hallinto-oikeuden lainkäyttötoiminta on erityispiirteidensä vuoksi esittelijäpainotteisempaa kuin korkeimmassa oikeudessa. Esittelijät myös erikoistuvat tiettyihin
asiaryhmiin. Tuomioistuinrakenteesta johtuen korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole
mahdollisuuksia tuomioistuinten välisin virkakierroin tapahtuvaan kouluttautumiseen ja
pätevöitymiseen siinä laajuudessa kuin korkeimmassa oikeudessa. Esittelijän viranhoito
on näin ollen pysyväisluonteista, ja esittelijöiden virkaura muodostuu yleensä pitkäaikaiseksi. Esiteltävät asiaryhmät voivat kuitenkin vaihdella.
Koska esittelijöillä on merkittävä rooli korkeimman hallinto-oikeuden lainkäyttötoiminnassa, virkojen vakinaisuus korostaa esittelijän ja myös tuomioistuimen riippumattomuutta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole samanlaisia hyväksyttäviä perusteita
virkojen määräaikaisuudelle kuin korkeimmassa oikeudessa. Virkojen määräaikaisuus
voisi vähentää kiinnostusta esittelijäntehtäviin ja samalla heikentää avoimen rekrytoinnin
mahdollisuuksia. Määräaikaisten virkojen täytöstä olisi joka tapauksessa seurauksena
pitkäaikaisia viransijaisuusketjuja, mikä on myös otettava huomioon uudistuksen kokonaisvaikutuksia arvioitaessa.
Ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden riippumatonta, tuomariin rinnastettavaa virkamiesoikeudellista asemaa on arvioitu useissa eri yhteyksissä, viimeksi vuonna 2007
(Esittelijöiden virkarakenteen ja virka-aseman kehittäminen korkeimmassa oikeudessa ja
korkeimmassa hallinto-oikeudessa; OM 2007:22). Esittelijöiden virka-asemaa ei ole katsottu kuitenkaan aiheelliseksi heikentää. Tilanne ei ole muuttunut. Esittelijän riippumattoman aseman merkitys korostuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa edelleenkin muun
muassa esiteltäessä valtioneuvoston ja ministeriön päätöksistä tehtyjä valituksia, joissa
asioiden yhteiskunnalliset vaikutukset saattavat olla erityisen laajoja. Tuomarin status
luonnollisesti vaikuttaa myönteisesti työmarkkinoilla ja lisää kiinnostusta ylimpien tuomioistuinten esittelijän tehtäviin.
Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävien hoitaminen ja toiminnan tehokkuus edellyttävät, että tuomioistuimen henkilöstörakenne vastaa sen omia tarpeita. Hallinnollisiin tehtäviin rajattu kansliapäällikön virka-asema ei sovellu hyvin korkeimman hallintooikeuden nykyiseen toimintaympäristöön. Esittelijänä kansliapäällikkö voi tarvittaessa
esitellä lainkäyttöasioita. Hänellä on tällöin lisäksi edellytykset huolehtia lainkäyttötoiminnan järjestelytehtävistä sekä lainkäyttötoimintaan liittyvistä erilaisista seuranta-, raportointi-, kehittämis- ja ohjaustehtävistä. On lisäksi otettava huomioon, että korkein
hallinto-oikeus valvoo lainkäyttötehtäviä omalla toimialallaan, mihin myös on sisältynyt
kansliapäällikölle kuuluvia tehtäviä.
Edellä todetut näkökohdat puoltavat esittelijöiden nykyisen virkarakenteen ja virkaaseman säilyttämistä.
Päällikkötuomarin tehtävät ja päällikkötuomarin nimittäminen
Päällikkötuomarin tehtävistä ja päällikkötuomarin nimittämisestä olen samaa mieltä kuin
Kimmo Mikkola.
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Eriävä mielipide
Päällikkötuomarien määräaikaisuus
Työryhmä ehdottaa, että kaikkien tuomioistuinten päällikkötuomareiden virat täytetään
määräajaksi eli seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Olen työryhmän enemmistön kannalla
siltä osin kuin määräaikaiseksi nimittäminen koskee muita kuin korkeimpien oikeuksien
presidenttejä.
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenteillä on tuomioistuintensa päällikköinä lainkäyttö- ja hallinnollisia tehtäviä, kuten muillakin päällikkötuomareilla. Heidän tehtäväkuvansa ei kuitenkaan rajoitu tähän, vaan he toimivat lisäksi virkansa puolesta paitsi tuomioistuinlinjojensa myös koko tuomioistuinlaitoksen edustajina.
Korkeimpien oikeuksien presidentit osallistuvat myös yhteiskunnalliseen keskusteluun
muodostettaessa oikeusturvaan vaikuttavia oikeuslaitoksen kehityslinjoja.
Edellä lausutun perusteella katson, että korkeimpien oikeuksien presidenttien asema on
liian merkittävä siihen nähden, että virat olisivat määräaikaisia. Pelkästään sille seikalle,
että määräaikaisina kaikki päällikkötuomarit olisivat samassa asemassa, ei tule korkeimpien oikeuksien presidenttien asemaa arvioitaessa antaa liikaa painoarvoa. Korkeimpien
oikeuksien presidenttien virkojen tulisi siten jatkossakin olla vakinaisia.
Korkeimpien oikeuksien esittelijöiden virassapysymisoikeus
Työryhmä ehdottaa, että korkeimpien oikeuksien esittelijöiltä poistettaisiin tuomarin
asemaan rinnastettava virassapysymisoikeus. Poistamista on perusteltu muun muassa
sillä, että erityisasemalle ei ole enää riittäviä perusteita.
Korkeimpien oikeuksien esittelijöiden tuomariin rinnastuva asema perustuu lähinnä historiallisiin syihin. Esittelijöiden erityisasemaa on arvioitu useaan otteeseen, mutta se on
säilytetty entisellään, vaikka suoranaista syytä säilyttämiselle ei ole ollut. Korkeimpien
oikeuksien esittelijöiden tehtäväkuva ei juuri eroa muiden tuomioistuinten esittelijöiden
tehtäväkuvasta, joten sekään ei välttämättä puolla erityisasemaa.
Näistä seikoista huolimatta lähtisin kuitenkin siitä, että kysymys on nimenomaan korkeimpien oikeuksien esittelijöistä. Korkein oikeus on prejudikaattituomioistuin ja korkein hallinto-oikeus ohjaa ratkaisuillaan oikeuskäytäntöä hallintoasioissa. Jo asemansa
perusteella korkeimpiin oikeuksiin kohdistuu erilainen arvostus kuin muihin tuomioistuimiin. Korkeimpien oikeuksien asemasta johtuu myös, että niiden jäsenten palkkaus on
korkeampi kuin muiden tuomareiden ja esittelijöiden palkkaus tuomareiden palkkauksen
luokkaa.
Edellä lausuttuun nähden katson, että korkeimpien oikeuksien esittelijöiden virassapysymisoikeus voi näiden ylimpien tuomioistuinten asemaa korostavana poiketa muiden
tuomioistuinten esittelijöiden virassapysymisoikeudesta, joten olen sen säilyttämisen
kannalla.
Juha Pystynen
vakuutusoikeuden ylituomari
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Eriävä mielipide

Ilmoitan eriävänä mielipiteenäni, että tuomioistuinlain 14 lukuun tulee sisällyttää säännös, joka sallii määräaikaiseksi tuomariksi korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa
hallinto-oikeudessa nimitettävän vain henkilö, joka on vakinaisen tuomarin virassa.
Korkeimpien oikeuksien aseman, ennen muuta niiden riippumattomuuden kannalta on
välttämätöntä, että kaikkien niissä tuomiovaltaa käyttävien jäsenten asema on virkamiesoikeudellisesti sillä tasolla, joka perustuslaissa on taattu vakinaisille tuomareille.
Niissä tapauksissa, joissa määräaikaisen tuomarin nimittämistä korkeimpaan oikeuteen
tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen pidetään välttämättömänä, mainittu tavoite on saavutettavissa siten, että määräaikaiseksi tuomariksi nimitetään vain vakinaisessa tuomarin virassa oleva henkilö.
Parasta olisi, jos korkeimpiin oikeuksiin ei lainkaan nimitettäisi määräaikaisia tuomareita. Tällaisia nimityksiä on kuitenkin saatettu pitää välttämättöminä jutturuuhkien purkamiseksi. Myös sellaista käytäntöä on esiintynyt, että henkilö on otettu määräaikaiseen
tuomarinvirkaan sen selvittämiseksi, onko hän taidoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan
sellainen, että voisi myöhemmin tulla nimitetyksi vakinaiseen tuomarin virkaan.
Perustellaanpa tarvetta määräaikaisen tuomarin nimittämiselle korkeimpaan oikeuteen
tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen kummalla syyllä tahansa, määräaikaisen tuomarin
nimittämisen tarkoitusta ei vaaranna se, että asianomainen on vakinaisessa tuomarin
virassa. Siinä tapauksessa, että määräaikaisella nimityksellä halutaan ikään kuin valmistella myöhempää nimitystä vakinaiseen tuomarin virkaan, on kuitenkin esitetty, että
määräaikaiseen virkaan tulee voida nimittää myös henkilöitä, jotka eivät aikaisemmin
ole olleet tuomioistuinlaitoksen palveluksessa. Tällaisten henkilöiden tuomarintaitojen
ja muiden ominaisuuksien selvittämiseksi korkeimmissa oikeuksissa on kuitenkin muita
virkoja, joissa määräaikaisena virkamiehenä toimiminen voi palvella samaa tarkoitusta.
Ennen muuta kysymykseen voi tulla esittelijäneuvoksen virka, jollaisia on jossakin
määrin perustettu myös määräaikaisiksi viroiksi.
Asian periaatteellista merkitystä kuvastaa, että Ruotsin hallitusmuodon 11 luvun 1 §:ään
sisältyy nyt kysymyksessä olevan sisältöinen säännös. Kysymys on periaatteesta, jonka
suhteen ei ole tinkimisen varaa.

Timo Esko
hovioikeudenpresidentti
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Työryhmän puheenjohtaja Mikko Könkkölä

Yhdyn Timo Eskon eriävään mielipiteeseen ylimpien tuomioistuinten tuomareiden määräaikaisuudesta.

Katson lisäksi, että korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentin
virat tulisi edelleen olla vakinaisia. Ylimpien tuomioistuinten presidenteillä on tuomioistuimen johtamisen lisäksi erityinen tehtävä edustaa tuomioistuinlaitosta sekä osallistua
lainkäyttöä ja tuomioistuimia koskevaan keskusteluun. Koska he näin edustavat riippumatonta tuomioistuinlaitosta, presidentin viran määräaikaisuus ei kovin hyvin sovi tähän asemaan. Näin on etenkin vielä siksi, että toisin kuin muut tuomarin virat, korkeimpien oikeuksien presidentin virkaa koskeva nimitysasia valmistellaan valtioneuvostossa
ilman minkäänlaista lausuntomenettelyä. Nimitysmenettelyssä voi siten poliittisen harkinnan osuus kasvaa, jos nämä virat ovat määräaikaisia. Olen työryhmän kannalla siinä,
että muut päällikkötuomarin virat täytetään määräajaksi.
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Eriävä mielipide

Päällikkötuomarin määräaikaisuus
Päällikkötuomarin nimittämisellä virkaansa määräaikaisesti on teoreettisesti ajatellen
positiivinen kaiku, kuten määräaikaisella päällikkyydellä yleensäkin. Voidaan ajatella,
että päällikkyyteen liittyy niin paljon strategista- ja henkilöjohtamista yms, että on parempi, että päällikkyys vaihtuu ja että tätä kautta organisaatio saa uusia johtamiseen
liittyviä ajatuksia ja että vanhenevalta ja kauan johtamistehtävässä olleelta päälliköltä ei
uusia ajatuksia enää tule. Tuomioistuimet on resurssoitu eri tavoin johtavan hallintohenkilökunnan suhteen. Kaikissa virastoissa ei ole hallinto- tai kansliapäällikköä, jolloin
päällikkötuomarin aikaa menee enemmän hallintopuolelle. Tästä huolimatta päällikkyys
kaikissa tuomioistuimissa sisältää joka tapauksessa nykyään huomattavasti enemmän
johtamiseen liittyviä tehtäviä suhteessa lainkäyttöön kuin aikaisemmin. Siksi on oikein,
että päällikkötuomarin johtamistaidoille pannaan nykyään painoarvoa suhteessa hänen
lainkäyttötaitoihinsa, joille viimeksi mainituille aikaisemmin pelkästään annettiin merkitystä. Tämä kehitys on ollut sopusoinnussa myös sen kanssa, että suurenevissa tuomioistuinyksiköissä lainkäytön tason nosto on pikemminkin perustunut osastoorganisaatioon ja tuomarien suunnitelmalliseen erikoistumiseen kuin päällikkötuomarin
henkilökohtaiseen tuomitsemistoimintaan, kuten aiemmin.
Ensimmäinen ajatus päällikkyyden määräaikaisuudelle on siis positiivinen. Tuomioistuin on kuitenkin edelleen ensisijaisesti vallan kolmijako-opin mukaisesti riippumattomista asiantuntijoista, tuomareista koostuva organisaatio, jonka päätyötä, tuomitsemista
muu organisaatio palvelee. Siihen kaikenlaiset määräaikaisuudet sopivat lähtökohtaisesti huonosti. Niitä on oltava mahdollisimman vähän. Toisekseen ehdotettu järjestelmä
muodostuisi mielestäni monimutkaiseksi ja hankalaksi toteuttaa erilaisine virkajärjestelyineen.
Tämän vuoksi katson, että kaikki päällikkötuomarit tulee edelleen nimittää vakinaisiin
virkoihin.

Tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävät
Ehdotuksen mukaan auskultointijärjestelmä jäisi muuten sellaisenaan voimaan, mutta
käräjänotaarien valinta ja nimittäminen tapahtuisi ainoastaan yhden kerran kalenterivuodessa nykyisen kahden kerran asemasta. Tämä uudistus on hyvä, mutta riittämätön.
Nykyinen järjestelmä on huono ja byrokraattinen sekä hakijoille että nimittäjille. Kaikkien 27 käräjäoikeuden ja mukana olevien hovi- ja hallinto-oikeuksien päällikkötuomarit ovat ehdotetun muutoksen jälkeenkin tekemässä nimitysratkaisuja. Harjoittelupaikkojen hakijat joutuisivat edelleen lähettämään hakemuksia useisiin tuomioistuinyksikköihin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun päällikkötuomareilla olisi edelleen valtava työ
tehdä oikeudenmukaiset nimitysratkaisut useista sadoista hakijoista, joista suuri osa
hakee useaan tuomioistuimeen.
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Ehdotan, että sekä hakumenettely että nimittäminen siirrettäisiin ehdotetulle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Se sopisi sille hyvin nyt ehdotetun koulutusvirkajärjestelyn
ohessa. Siinä olisi valmis asiantuntijaorganisaatio tekemään auskultanttivalinnat oikein
ja yhteismitallisesti. Sekä hakijat että valitsijat säästyisivät useampikertaisilta hakemuksilta ja vaikeaksi paisuneelta nimitysharkinnalta. Oikeusturvakin voittaisi, valintakriteerit olisivat varmasti yhteismitallisia. En osaa nähdä ehdotustani myöskään rekrytointiongelmana tuomioistuinten kannalta. Koulutuslautakunnan asiantuntijat osaavat varmasti tehdä sellaiset valinnat, joihin kaikki auskultantteja saavat käräjä-, hovi- ja hallinto-oikeudet voivat olla tyytyväisiä. Onneksi auskultoinnin suosio ei näytä hiipumisen
merkkejä ja erittäin hyviä hakijoita, joista valita, näyttää jatkossakin riittävän. Ehdotetun tuomioistuinlain 23:1/2 kohdan mukaisesti tuomarinkoulutuslautakunta voisi ottaa
koordinoidakseen ja hoitaakseen myös auskultanttien koulutuksen, jolloin sekin saataisiin koko maassa samalle korkealle tasolle ja nykyinen käräjäoikeuskohtainen kirjavuus
poistuisi.

Hovioikeuksien tuomiopiirinsä käräjäoikeuksiin kohdistama valvonta
Yleisen lainkäytön puolella on jo pidempään pyritty eri uudistuksin siihen, että oikeudenkäynnin painopiste olisi käräjäoikeuksissa. Tämä tavoite ja periaate sekä oikeusastejärjestys yleensäkin sotivat sitä vastaan, että modernissa oikeudenhoidossa hovioikeus
enää kohdistaisi tuomiopiirinsä käräjäoikeuksiin sellaista nimenomaista valvontaa kuin
nyt ja josta ehdotetussa tuomioistuinlain 3 luvun 2 §:ssäkin lähdetään. Aika ja tarpeet
ovat ajaneet tällaisen nimenomaisesti säännellyn valvonnan ohi. Muun säännellyn laillisuusvalvonnan ohella sille ei enää ole tarvetta. Esitän, että ehdotuksen mainittu pykälä
poistetaan.

Määräaikaiset tuomarit korkeimmassa oikeudessa ja
korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Otsikon asiassa yhdyn siihen, mitä hovioikeudenpresidentti Timo Esko on eriävässä
mielipiteessään lausunut.

Tapani Koppinen
Laamanni
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Eriävä mielipide
Hallitusneuvos Ahti Penttisen ja hallitusneuvos Anne Hallavainion eriävä mielipide.

Tuomioistuinlain 16 luvun 4 §. Suomen perustuslain 103 §:n mukaan tuomaria ei saa
ilman suostumustaan siirtää toiseen virkaan, ellei siirto aiheudu tuomioistuinlaitoksen
uudelleen järjestämisestä. Lain esitöiden mukaan säännöksestä ei kuitenkaan seuraa,
että tuomioistuinlaitoksen uudelleenjärjestämistilanteissa tuomari voitaisiin siirtää vain
toiseen tuomarin virkaan tai virkaan, johon liittyy tuomarin viralle ominainen virassapysymisoikeus. (PeVL 3/1994 vp). Käytännössä tuomarit pyritään sijoittamaan tuomareiden virkoihin. Jatkovalmistelussa voi kuitenkin olla syytä tarkastella, onko tuomioistuinlain 16 luvun 4 §:n 2 momentin viimeinen virke tarkoituksenmukaista muotoilla
aivan niin ehdottomaksi kuin mietinnössä ehdotetaan.
Tuomioistuinlain 13 luvun 13 §:n 3 momentti ja päällikkötuomareita koskeva siirtymäsäännös. Toimikunnan mietinnössä ehdotetaan, että päällikkötuomarilla, joka toimikautensa päättyessä nimitetään vakinaiseen tuomarin virkaan, olisi oikeus saada uudessa virassaan päällikkötuomarin tehtävää vastaava palkka kahden vuoden ajan. Vastaavaa palkkaetua ehdotetaan päällikkötuomareita koskevassa 27 luvun 4 §:n 2 momentin siirtymäsäännöksessä. Ehdotuksilla saattaisi sinänsä olla mietinnön perusteluista
ilmeneviä myönteisiä vaikutuksia. Katsomme kuitenkin, että ehdotuksen toteuttaminen
ei ainakaan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole perusteltua.
Lisäksi katsomme, että tuomioistuinten sijaintipaikoista ei ole tarkoituksenmukaista
säätää laissa.
Muilta osin yhdymme toimikunnan enemmistön kannanottoihin.
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Eriävä mielipide

Tuomioistuinten sijaintipaikat
Tuomioistuinten sijaintipaikoista ei ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua säätää
laissa. Valtion virastojen sijaintipaikoista ei muutoinkaan säädetä laissa eivätkä tuomioistuimet ole tässä suhteessa eri asemassa kuin muut virastot.

Päällikkötuomareiden palkkaturva eräissä tilanteissa
Tuomioistuinlakiehdotuksen 13 luvun 3 momentin mukaan päällikkötuomarilla, joka
toimikautensa päättyessä nimitetään vakinaiseen tuomarin virkaan, olisi oikeus saada
uudessa virassaan päällikkötuomarin tehtävää vastaava palkka kahden vuoden ajan.
Vastaavaa palkkaetua ehdotetaan päällikkötuomareita koskevassa 27 luvun 4 §:n 2 momentin siirtymäsäännöksessä. En voi hyväksyä ehdotusta.
Vaikka tuomareihin sovellettava palkkausjärjestelmä ei ole yhdenmukainen valtion
muiden palkkausjärjestelmien kanssa, se perustuu kuitenkin olennaisesti myös tuomarin
tehtävien sisältöön. Päällikön palkkaus on muita korkeampi ennen muuta viranhoitoon
liittyvien tehtävien johdosta. Järjestelyyn ei ole olemassa asiallisia perusteita, koska
päällikkötuomarin tehtävä on selkeästi päättynyt ja hänellä on oikeus tulla nimitetyksi
muuhun tuomarin virkaan ja saada sen mukainen palkkaus. Ehdotettu tehtävän mukaista palkkaa korkeamman palkan maksaminen ei ole yhdenmukainen palkkausjärjestelmän perusteiden kanssa.
Palkkatason turvaamisesta valtionhallinnon erilaisissa muutostilanteissa on yksityiskohtaiset määräykset sopimuskaudelle 2014–2017 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan liitteessä. Tuomioistuinlakiin ehdotettu päälliköiden
palkkaturva on näitä yleisiä linjauksia perusteen osalta olennaisesti laajempi, minkä
vuoksi en voi hyväksyä sitä.
Totean lisäksi, että palkkauksen yksityiskohdista ei muutenkaan tulisi säätää tuomioistuinlaitosta koskevassa erityislaissa. Tuomareiden palkkaus perustuu pääosin virkaehtosopimukseen tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta ja sopimusalan
ulkopuolisten tuomareiden palkkaus perustuu joko lakiin KKO:n ja KHO:n presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista tai virkaehtosopimuslain 5 §:n 4 momentin perusteella tehtyyn valtiovarainministeriön päätökseen.

Tuomarin siirtäminen
Yhdyn Anne Hallavainion ja Ahti Penttisen eriävään mielipiteeseen tuomioistuinlain 16
luvun 4 §:n osalta. Totean lisäksi, että jos valtion tehtäviä uudelleen organisoitaessa
tuomarin tehtävät muuttuvat muiksi kuin tuomarin tehtäviksi ja samaa asiantuntemusta
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edellyttävät tehtävät jatkuvat muutoksen jälkeen, tuomarin asemaa harkittaessa on otettava huomioon myös tarve henkilöstön osaamisen säilyttämiseen uudessa organisaatiossa ja tuomioistuinlaitoksen voimavarat.

Tuomioistuinten hallintohenkilöstö
Tuomioistuinlain 21 luvun 7 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi korkeimpien oikeuksien
kansliapäällikön viroista ja mahdollisuudesta perustaa myös muihin tuomioistuimiin
kansliapäällikön tai muu vastaava virka. Virkaan nimitetyn virkamiehen tehtäviin kuuluisi tuomioistuimen hallinnosta huolehtiminen. Viimeksi mainittujen osalta asiasta
määrättäisiin työjärjestyksessä.
Mielestäni hallintohenkilöstön viroista ei pidä säätää lailla. Tuomioistuimet eivät tältä
osin poikkea muista valtion virastoista, joita koskevissa laeissa ei säädetä hallintohenkilöstöstä. Kysymyksessä ei ole tuomioistuinlaitoksen tai tuomarin asemaan liittyvä peruste poiketa valtion virkamiehiä koskevasta sääntelystä.
Kelpoisuusvaatimusten säätämisen perusteista säädetään valtion virkamieslain 8 §:n 2
momentissa seuraavasti: Jollei valtion virkaan vaadittavista tutkinnoista ja muista vastaavista erityisistä kelpoisuusvaatimuksista ole laissa säädetty, niistä voidaan säätää
valtioneuvoston asetuksella, jos se on asianomaiseen virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi perusteltua. Valtioneuvosto voi erityisistä syistä antaa erivapauden asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista, ei kuitenkaan tuomarin virkaan pääsemistä varten. Tuomioistuinlain ehdotus kelpoisuusvaatimusten määräämisestä työjärjestyksessä
ei ole valtion virkamieslain mukainen. Säädetyt erityiset eli virkakohtaiset kelpoisuusvaatimukset on säädettävä vähintään valtioneuvoston asetuksen tasolla. Tämän vuoksi
katson, että kelpoisuusvaatimukset on säädettävä edellä mainituin tavoin silloin, kun
niitä on tarpeen säätää. Valtionhallinnon säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia on järjestelmällisesti pyritty vähentämään 1990-luvun alusta alkaen ja tarkoitus on, että vaatimuksia asetetaan lähinnä ylimmän ja muun johdon tehtäviin, tuomarin tehtäviin ja muihin
erityisiä ammatillisia vaatimuksia sisältäviin tehtäviin.

Siirtymäsäännös
Työryhmän ehdotuksen mukaan korkeimpien oikeuksien esittelijän virkoihin ja esittelijöihin ei enää sovelleta, mitä laissa säädetään tuomarin virasta ja tuomarista. Kannatan
tätä esittelijöiden tuomarin asemaan rinnastettavan virassa pysymisoikeuden poistamista. Ehdotettavaan muutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan uudistus ei koskisi
niitä esittelijöitä, jotka on nimitetty ennen tuomioistuinlain voimaantuloa. Koska siirtymäsäännös on valmistunut aivan työryhmän työn loppuvaiheessa eikä sen vaikutuksia ja
vaihtoehtoja ole työryhmässä selvitetty, katson, että asia on uudistuksen jatkovalmistelussa huolellisesti selvitettävä ja harkittava. Valmistelussa on otettava huomioon myös
ennen lain voimaan tuloa ja sen jälkeen nimitettyjen esittelijöiden yhdenvertaisen aseman turvaaminen. Jollei perustuslaista johtuvaa estettä ole, kannatan ensisijaisesti vaihtoehtoa, jossa esittelijöiden asema muuttuu heti lain tullessa voimaan.
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Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksen taloudellisten vaikutusten arviointi on riittämätöntä ottaen huomioon ehdotuksen huomattava merkitys. Asian jatkovalmistelussa on huolehdittava taloudellisten,
erityisesti valtion talousarviota koskevien vaikutusten huolellisesta, kattavasta ja yksityiskohdittain perustellusta arvioinnista. Ehdotuksen toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuvat lisäresursointitarpeet tulee kattaa valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion
talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa hallinnonalan sisäisin kohdennuksin, mikä myös tulee selkeästi todeta ehdotuksessa. Työryhmän jäsenet ovat saaneet ehdotuksen taloudellisia vaikutuksia koskevan tekstin aivan
työryhmän työn loppuvaiheessa, minkä vuoksi vaikutuksia ei ole mahdollista nyt tarkemmin arvioida ja kommentoida.

TÄYDENTÄVÄ LAUSUMA
Työryhmän toimeksiantoon ei kuulunut tuomareiden kelpoisuusvaatimusten uudistaminen. Tämän vuoksi kelpoisuusvaatimuksista ei ole käyty keskustelua. Esitän täydentävänä lausumana jatkovalmistelua varten, että päällikkötuomareiden ja johtamistehtävissä olevien tuomareiden kelpoisuusvaatimuksia tarkistettaisiin johtamista sisältävien
virkojen ja tehtävien osalta. Tuomioistuimen päällikön tehtävä on vastuullinen ja vaativa johtamistehtävä, mikä voidaan päätellä mm. tuomioistuinlain perusteluista.
Tuomioistuinlain 12 luvun 3 §:n mukaan päällikkötuomariksi voidaan nimittää se, jolla
on 1 tai 2 §:ssä säädettyjen edellytysten lisäksi johtamistaitoa. Ilmaisu ”johtamistaitoa”
eroaa valtion muiden johtavien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista. Esimerkiksi ministeriöiden osastopäälliköiden ja sitä ylempien ministeriön virkamiesten sekä ministeriön alaisten virastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksina on ylemmän korkeakoulututkinnon ja tehtävän edellyttämän monipuolisen kokemuksen lisäksi käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Käytännössä osoitettu johtamistaito vaaditaan
kaikilta johtamistehtäviin nimitettäviltä. Se voidaan osoittaa myös muussa kuin varsinaisessa johtamistehtävässä, esimerkiksi projektin tai hankkeen johtamisessa tai se voidaan arvioida valinnan yhteydessä tehtävällä henkilöarvioinnilla. Johtamiskokemus
vaaditaan vain kaikkein ylimmiltä virkamiehiltä valtionhallinnossa. Näihin tehtäviin ei
käytännössä ole mahdollista päästä ilman kokemusta todellisesta johtamistehtävästä,
johon kuuluu organisaation ja ihmisten johtamista.

Kirsi Äijälä
hallitusneuvos
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LAUSUMA
Suomen tuomariliitto ry:n pyynnöstä työryhmä on päättänyt liittää mietintöönsä seuraavan lausuman:

Suomen tuomariliitto ry:n lausuma
Suomen tuomariliitto ry:n puheenjohtaja Aki Rasilainen
1. Työryhmän tehtävä
Tuomariliitto suhtautuu epäillen työryhmälle asetettuun tavoitteeseen yhdenmukaistaa
tuomioistuinten organisaatio ja henkilöstön asema. Tuomioistuimet ovat erilaisia ja niillä on erilaisia lainkäyttötehtäviä. Myös niiden henkilöstön asema poikkeaa toisistaan.
Asetuksilla säätämisestä luopuminen ja mahdollisimman yhdenmukainen sääntely ehdotetussa tuomioistuinlaissa on johtanut siihen, että ehdotuksessa liian tärkeitä asioita jää
työjärjestyksellä määrättäväksi. Käytännössä tämä lisää päällikkötuomarin valtaa, mihin
tuomarikunnassa ja laajemminkin on jo aiemmin kiinnitetty kriittistä huomiota. Tästä
puolestaan seuraa, että tavoiteltu toiminnallinen yhdenmukaisuus eri tuomioistuinten
välillä voi jäädä toteutumatta.
Työryhmän tehtäviin ei sitä asetettaessa ole kuulunut tuomarikoulutuksen valmistelu.
Silti työryhmä ehdottaa sellaista. Avustavan tuomarin tehtävät sekä koulutuksen sisältö,
organisointi ja rahoitus jäävät ehdotuksessa kuitenkin jatkovalmistelun varaan. Tuomariliiton mielestä tuomarikoulutukseen olisi tullut suhtautua vakavammin, ja se olisi tullut valmistella erikseen omana kokonaisuutenaan.
Valmistelutyö on ollut hätäistä muiltakin osin. Periaatteellisesti tärkeä ehdotus korkeimpien oikeuksien esittelijöiden virassapysymisoikeuden poistamisesta tehtiin oikeusministeriön aloitteesta ja yllättäen hyväksyttiin äänestyksen jälkeen samassa kokouksessa työryhmän toimikauden viimeisenä päivänä. Siihen asti valmistelussa oli pidetty
selvänä, että työryhmä ei puutu korkeimpien oikeuksien esittelijöiden asemaan. Lisäksi
joistakin ehdotuksista puuttuu niiden hyötyjen ja haittojen punninta sekä kustannusvaikutusten arviointi. Tuomariliitto ei pidä menettelyä hyvänä lainvalmisteluna.
Ehdotuksessa ei ole lausuttu lakien voimaantulosta. Tuomariliiton käsityksen mukaan
työryhmän ehdotukset ovat niin laajan jatkovalmistelun tarpeessa, ettei hallituksen esityksen antaminen nykyiselle eduskunnalle voi tulla kysymykseen. Lisäksi aikataulussa
on otettava huomioon, että ehdotukset edellyttävät monilta osin perustuslainmukaisuuden arviointia.
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2. Tuomarin virkojen perustaminen ja lakkauttaminen
Voimassa olevan virkamieslain 4 §:n mukaan tuomarin viran perustaminen ja lakkauttaminen tai nimekkeen muuttaminen edellyttävät aina eduskunnan päätöstä (erittelyvirka). Työryhmä ehdottaa, että tuomarin viran perustaminen, lakkauttaminen ja nimekkeen muuttaminen eivät edellyttäisi enää eduskunnan päätöstä, vaan tuomarin viroista
päättäisi yksin oikeusministeriö.
Tuomariliitto vastustaa ehdotusta. Se tarkoittaisi oikeusministeriön vallan lisääntymistä
tuomioistuinlaitoksen ohjaamisessa ja resurssoinnissa ja siten käytännössä heikentäisi
eduskunnan päätösvaltaa toisin kuin mietinnön perusteluissa (2.3.4) väitetään. Ehdotus
heikentäisi tuomarien virkojen perustuslaillista erityisasemaa ja tuomioistuinlaitoksen
ohjaamiseen liittyvän päätöksenteon läpinäkyvyyttä.
Tuomariliitto katsoo, että ehdotus hämärtää vallan kolmijakoa sekä on ristiriidassa tuomarien riippumattomuuden ja virkasuhteen pysyvyyden turvaamisen kanssa. Oikeusvaltion toteutumisen kannalta tuomioistuinlaitoksen riippumaton asema ja tehtävät ovat
aivan keskeiset, eikä oikeusministeriön hallintovallan lisääminen luopumalla tuomarin
virkojen erittelystä valtion talousarviossa ole perusteltua. Tuomioistuinlaitoksen virkarakenteen kehittäminen oikeusturvan taso säilyttäen kuuluu tuomioistuinvirastolle, joka
on perustettava viipymättä.
Tuomariliitto kiinnittää huomiota myös siihen, että työryhmän toimeksiantoon ei ole
kuulunut käsitellä tuomarin virkojen erittelyvelvollisuutta eduskunnan talousarviossa.
Lisäksi Tuomariliitto kiinnittää huomiota siihen, ettei perustuslakivaliokunta esittänyt
lausunnossaan (PeVL 19/2011 vp) tuomarin virkojen erittelyvelvollisuuden tarkistamista, kun kyseistä virkamieslain pykälää valiokunnassa viimeksi käsiteltiin.

3. Tuomioistuinten hallinto- ja johtamisjärjestelmä
Ehdotus edustaa viimeaikaista tendenssiä keskittää ylin hallintotoimivalta tuomioistuimen päällikkötuomarille kollegiaalisen päätöksenteon kustannuksella. Tällainen johtamismalli sopii huonosti tuomioistuimen kaltaiseen asiantuntijaorganisaatioon. Se vaarantaa uransa alussa olevien tuomareiden riippumattomuuden, kun päällikkötuomari saa
yksin nimittää tuomarinuralle aikovat esittelijät ja määräaikaiset tuomarit.
Tuomariliiton mielestä hallinnossa ja johtamisessa tulisi noudattaa seuraavia perusratkaisuja:
 Tuomioistuinhallintoa johtaa riippumaton keskusvirasto, jonka päätösvaltaan kuuluvat keskeiset tuomioistuimia koskevat hallinto- ja budjettiasiat yhdessä Eduskunnan
perustuslaki-, valtiovarain- ja lakivaliokunnan kanssa. Keskusviraston määräaikaisissa tehtävissä tulee enemmistönä olla vakituisia tuomareita, jotka on valittu tehtäviinsä vakituisten tuomarinviran haltijoiden toimittamalla vaalilla.
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 Tuomioistuimen työjärjestyksen vahvistaa tuomioistuimen tuomareiden kokous, jossa päätöksentekoon osallistuvat vakituisen tuomarinviran haltijat. Tämä kokous valitsee keskuudestaan johtoryhmän määräajaksi.
 Johtoryhmä ratkaisee tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat nimitysasiat ja toimii
muutoin nimitysasioissa lausuntovaliokuntana sekä vahvistaa oikeuspoliittiset lausunnot. Päätöksenteko tuomareiden kokouksessa ja johtoryhmässä tapahtuu kollegiaalisesti.
Tällainen hallinto- ja johtamismalli säästäisi valtion varoja, kohentaisi työilmapiiriä ja
työhyvinvointia sekä sitoutumista työtehtäviin. Näin järjestelty hallinto ja johtaminen
toteuttaisi tuomareiden ja tuomioistuinten hallinnollisen riippumattomuuden.

4. Tuomarin koulutusvirat (avustavat tuomarit)
Työryhmän tehtävä ja toimintatavat sekä ehdotusten toteuttamisaikataulu
Tuomariliitto vastustaa ehdotettuja koulutusvirkoja ja tuomarinkoulutuslautakunnan perustamista.
Tuomareiden koulutusjärjestelmä tulisi uudistaa, mutta tämä ehdotus on hylättävä ja
tuomarinkoulutus on valmisteltava kokonaisuudessaan erikseen uudestaan. Ei riitä, että
vain tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävät ja koulutusohjelman suunnittelu selvitetään
jatkovalmistelussa, kuten työryhmä ehdottaa. Laadukkaan tuomarikoulun luominen
edellyttää koulutusasiantuntijoiden kuulemista ja kattavaa selvitystä koulutusjärjestelmistä muissa maissa sekä selkeää kokonaisnäkemystä asiasta. Uudistuksen edellyttämää
perusteellista arviointia ei ole ollut mahdollista tehdä tälle työryhmälle asetetun tehtävänannon ja toimikauden puitteissa.
Tuomareille tulee luoda sellainen koulutusjärjestelmä, joka säilyttää ja korostaa tuomareiden riippumattomuutta sekä turvaa, että tuomarin virkoihin saadaan paras lakimiesaines. Tuomareiden ammatillista osaamista tulee kehittää siten, että lisätään ja parannetaan perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen sisältöä ja laatua sekä turvataan
tuomareiden tosiasialliset mahdollisuudet osallistua koulutukseen. Tällaisen koulutusjärjestelmän luominen vaatii lisäresursseja sekä kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista
panostusta työnantajan toimesta.
Myös tuomarikoulutuksen valmistelu kuuluisi luontevimmin tuomioistuinvirastolle,
jonka yhtenä tehtävänä olisi yhdessä tuomioistuinten kanssa selvittää, arvioida ja toteuttaa tuomareiden kouluttamiseen liittyvät kehittämistarpeet ja -toimenpiteet.
Taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset muun henkilöstön asemaan
Ehdotuksessa tuomarikoulun rahoitus ehdotetaan toteutettavaksi ilman lisärahoitusta.
Tuomariliitto katsoo, että uudistuksen rahoitus on taattava tuomioistuimen toimintamenojen ulkopuolelta. Näin merkittävää uudistusta ei voi hyväksyä ennen kuin sen taloudelliset vaikutukset ja rahoitus on varmistettu.
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Työryhmän laskelmat kustannuksista ja rahoituksesta ovat alimitoitetut ja epärealistiset.
Tuomarinkoulutuslautakunnan kustannuksia ei ole arvioitu realistisesti. Laskelmista
puuttuvat koulutusohjelman järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Laskelmissa ei ole
myöskään otettu huomioon, että koulutuksen järjestäminen vähentää merkittävästi sekä
kouluttavien että koulutettavien tuomareiden työpanosta varsinaisessa ratkaisutoiminnassa. Niissä ei ole otettu huomioon tuomioistuinlaitokselle asetettuja merkittäviä säästötavoitteita, eikä tavoitetta säilyttää hovioikeuksien välijohdon palkkataso samalla tasolla hovioikeudenlaamannien virkojen lakkauttamisesta huolimatta.
Ehdotuksessa ei ole arvioitu koulutusviran ja esittelijäjärjestelmän heikennysten vaikutuksia esittelijöihin ja valmistelijoihin eikä sitä, miten jatkossa turvataan heidän työmotivaationsa ja koulutuksensa. Myöskään virassa olevien tuomareiden motivaatiota ja kykyä koulutettavien ohjaamiseen ei ole selvitetty. Lisäksi ei ole otettu kantaa, kuinka
esittelijöitä verrataan tuomarikoulutettuihin viranhakutilanteessa.
Määräaikaisten tuomareiden lisääminen ja tuomareiden palkkauksen
heikentäminen
Työryhmän ehdotus johtaa tuomareiden henkilöstö- ja virkarakenteen sekä palkkarakenteen heikentymiseen. Tuomariliitto ei hyväksy määräaikaisten tuomarin virkojen lisäämistä, eikä sitä, että tuomareiden palkkarakennetta heikennetään koulutuksellisuuden
varjolla perustamalla ”halpatuomarin virkoja”.
Lakivaliokunta on useaan otteeseen kiinnittänyt vakavaa huomiota oikeuslaitoksen määräaikaisten virkasuhteiden suureen määrään (esim. LaVL 6/2013 ja 12/2013 vp). Lyhyet, jatkoltaan epävarmat määräaikaiset virkasuhteet heikentävät oikeushallinnon houkuttelevuutta työpaikkana ja johtavat henkilökunnan vaihtuvuuteen. Oikeushallinnon tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta on olennaista, että henkilökunta on osaavaa,
motivoitunutta ja sitoutunutta. Tehtävän määräaikaisuus ja sen merkitys tuomarin tulevalle urakehitykselle vaarantavat avustavan tuomarin aseman itsenäisyyden ja riippumattomuuden, eikä ehdotus siten paranna tilannetta nykyisestä.
Tuomariliitto pitää selvänä, että tuomarin nimitysperusteet täyttävälle tuomarin tehtävässä toimivalle henkilölle on maksettava vakinaisen tuomarin palkka. Pitkä koulutusaika määräaikaisessa tehtävässä ilman takeita vakinaisesta tuomarin virasta tuskin on
houkutteleva vaihtoehto, kun samoilla edellytyksillä voi hakeutua suoraan tuomarin virkaan paremmalla vakinaiselle tuomarille maksettavalla palkalla. Viime kädessä vain
palkkatasoa nostamalla saadaan jatkossakin tuomioistuinlaitoksen palvelukseen houkutelluksi motivoitunutta, osaamiseltaan monipuolista ja ammattitaitoista henkilöstöä.
Koulutettavien valinta ja toimivalta
Tuomariliitto ei pidä ehdotettua valintamenettelyä asianmukaisena. On varsin todennäköistä, että valtaosa tuomareista nimitettäisiin jatkossa tuomarikoulutetuista. Avustavan
tuomarin virkaan nimitettäviltä edellytettävät kelpoisuusvaatimukset ja ehdotetun määräaikaisuuden pituus 3–5 vuotta puoltavat sitä, että koulutettavien henkilöiden valinta
tapahtuu tuomarinvalintalautakunnassa.
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Avustavan tuomarin virka on tuomarin virka, eikä toimivaltaa ratkaistavien asioiden
laadun ja laajuuden perusteella ole laissa rajattu. Tuomariliitto ei pidä hyväksyttävänä,
että pelkästään työjärjestyksessä voitaisiin antaa määräyksiä, joiden mukaan asioiden
jakamisessa voidaan ottaa huomioon asian tai asiaryhmän vaikeusaste ja avustavan
tuomarin perehtyneisyys. Käytännössä tämä jättää avustavan tuomarin tehtävän sisällön
avoimeksi ja päällikkötuomarin päätösvaltaan. Ehdotuksessa ei ole millään tavalla pohdittu koulutettavan oikeusturvaa koulutuksen aikana.
Tuomarinkoulutuslautakunnan kokoonpano ja sen asettaminen
Ehdotetulle koulutuslautakunnalle annetaan laajat tehtävät ilman tosiasiallista riippumattomuutta ja resursseja selviytyä tehtävistä. Päätösvalta koulutettavien määristä, varoista ja sitä kautta myös koulutuksen sisällöstä jää oikeusministeriölle. Koulutuslautakunnalle on turvattava riittävät varat ja riippumattomuus.
Koulutuslautakunnan tulee muodostua tuomioistuinlaitoksen edustajista. Siinä ei ole
perusteltua olla ulkopuolisten tahojen eli asianajajien, syyttäjien tai oikeusministeriön
edustajaa. Mahdollisen oikeustieteellistä opetusta ja tutkimusta edustavan ehdokkaan
nimeäminen tulee olla yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien yhteinen tehtävä.

5. Esittelijän asema
Työryhmä on katsonut, että sen tehtäviin ei kuulu arvioida tuomioistuimissa prosessilakien mukaisesti voimassa olevia päätöksentekomuotoja. Ehdotettujen prosessilakien
mukaan hovioikeudessa asiat ratkaistaan edelleen pääkäsittelyasioita lukuunottamatta
esittelystä. Samoin ylimmissä tuomioistuimissa, hallinto-oikeuksissa ja vakuutusoikeudessa asiat ratkaistaan esittelystä. Markkinaoikeudessa ei ole aikaisemmin ollut esittelijöitä, mutta ehdotuksen mukaan markkinaoikeuden valmistelijat olisivat esittelijöitä,
jotka kuitenkin toimisivat asioiden valmistelijoina eikä asioita ratkaistaisi esittelystä.
Ehdotetun tuomioistuinlain 21 luvun 3 §:n mukaan esittelijän tehtävänä on, sen mukaan
kuin työjärjestyksessä määrätään, valmistella tai esitellä tuomioistuimessa ratkaistavia
asioita. Yhdessä ehdotettujen prosessilakien säännösten kanssa säännös on sanamuotonsa mukaisesti ymmärrettävä niin, että kysymys siitä, esitteleekö esittelijä vai valmisteleeko hän, ratkeaa tuomioistuinkohtaisesti prosessilakien mukaisesti, koska työjärjestyksessä esittelijän asemaa ja vastuuta ei voida määrätä toiseksi kuin se on prosessilaeissa ja perustuslain 118 §:ssä säädetty. Työjärjestyksessä voidaan määrätä ainoastaan
tuomioistuimen työskentelyn käytännön organisoinnin yksityiskohdista. Kyseisen 21
luvun säännöksen perustelujen mukaan esittelijää voitaisiin kuitenkin käyttää esittelystä
ratkaistavissa asioissa myös valmistelijana sen mukaan kuin tästä työjärjestyksessä tarkemmin määrätään. Tällöin asian esittelee tuomari, mutta esittelijän tehtäväksi on voitu
antaa asiaan liittyviä valmistelutoimia.
Tuomariliitto ei pidä tällaista työjärjestyksessä toteutettavaa järjestelyä ehdotettujen
laintasoisten säännösten ja perustuslain 118 §:n perusteella mahdollisena. Tuomariliitto
vastustaa ehdotusta myös siksi, että se käytännössä jättää esittelijän toimenkuvasta päättämisen päällikkötuomareiden päätösvaltaan. Esityksessä ei siten tosiasiassa ratkaista
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esittelijän asemaa ja tehtävää, vaan ne jäävät auki. Ehdotus heikentää esittelijöiden asemaa ja synnyttää epäselvyyden, ovatko heidän tehtävänsä lainkäyttötehtäviä vai jotain
muuta.
Ehdotuksen seurauksena esittelijöiden toimenkuvat lainkäyttövallan osalta voisivat
muodostua hyvinkin erilaisiksi eri hallinto- ja hovioikeuksien yksiköissä tai jopa yksiköiden sisällä. Esittelijän tehtävän sisältö vaihtelisi päällikkötuomarin johtamistavasta
riippuen. Tämä olisi ongelmallista myös esittelijän työn ennakoitavuuden kannalta.
Ehdotus mahdollistaa sen, että esimerkiksi joissain hovioikeuksissa siirryttäisiin siihen,
että esittelijät toimisivat vain valmistelijoina, jolloin heillä ei enää olisi lainkaan esittelytehtäviä ja esittelijä toimisi ainoastaan tuomarin apuna valmistelijana. Tällainen kehitys yksipuolistaa ja köyhdyttää esittelijän tehtävässä karttuvaa työkokemusta, sekä siten
heikentäisi tuomariksi hakevien pätevyyttä. Tosiasia on, että enemmistö tuomarinvirkoihin nimitettävissä tulee jatkossakin tuomioistuinlaitoksen sisältä, ennen kaikkea esittelijän kokemusta omaavista henkilöistä.
Tuomariliitto ei näe hyötyä saavutettavan sillä, että esittelijän asema ja tehtävien sisältö
jätettäisiin työjärjestyksen varaan. Tuomariliitto toteaa, että esittelijöiden joustava käyttö on mahdollista nykyisinkin, eikä esittelytehtävä ole estänyt sitä, että hallinto- ja hovioikeuksien päätöksenteko on jo kehittynyt tuomaripainotteisemmaksi. Ei ole tarkoituksenmukaista eikä tehokasta resurssien käyttöä lisätä tuomariesittelyjä, vaan esittelijöitä
on järkevää käyttää esittelytehtävissä myös tulevaisuudessa.
Tuomariliitto pitää tärkeänä, että kaikkien esittelijöiden tehtäviin sisältyy jatkossakin
myös perustuslain 118 §:ssä tarkoitettu esittelytehtävä ja sen mukainen mahdollisuus
eriävän mielipiteen jättämiseen. Esittelijä saa esittelytehtävissä osaamista, jota tuomarin
tehtävä edellyttää. Esittelijän työssä kehittyvät ennen kaikkea kyky muodostaa ja laatia
itsenäisesti perusteltu ja viimeistelty ratkaisuesitys, sekä soveltuvat prosessioikeudelliset taidot. Esittelijän tehtävän kehittävyys, kiinnostavuus, mielekkyys ja näihin perustuva houkuttelevuus heikosta palkkatasosta huolimatta heikkenevät oleellisesti, jos esittelijän työ on sisällöltään ennakoimaton ja mahdollisesti pelkkää valmistelua tuomarin
apuna. Esittelijöiden esittelytehtävä vaikuttaa paitsi aidosti esittelijän tehtävän vastuullisuuteen, myös tehtävän houkuttelevuuteen ja mielikuvaan tehtävästä, joita ei myöskään
tule väheksyä.
Haitat esittelijöiden tehtävien yksipuolistamisesta valmistelutehtäviksi ovat suuremmat
kuin mitä muutoksella arvioidaan saavutettavan.

6. Ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden virkamiesoikeudellinen asema
Työryhmän enemmistö esittää ylimpien tuomioistuinten esittelijöiden virassapysymisoikeudesta luopumista. Ehdotuksen perustuslainmukaisuus on selvitettävä.
Tuomariliitto vastustaa tuomioistuinlakityöryhmän enemmistön esitystä korkeimpien
oikeuksien esittelijöiden virkamiesoikeudellisen aseman huonontamisesta.
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Korkeimpien oikeuksien esittelijöillä on koko itsenäisyyden ajan olleet samat kelpoisuusvaatimukset ja sama virassapysymisoikeus kuin tuomareilla. Korkeimpien oikeuksien esittelijät on tässä suhteessa rinnastettu tuomareihin. Virassapysymisoikeus on ollut
esillä useita kertoja korkeimpien oikeuksien perustamisesta lähtien ilman, että esittelijöiden asemaa olisi kuitenkaan katsottu perustelluksi muuttaa. Päinvastoin vakiintuneesti on katsottu korkeimpien oikeuksien riippumattomuuden edellyttävän sitä, että niiden
esittelijöillä on sama virassapysymisoikeus kuin tuomareilla (HE 850/1944 vp ja HE
109/1999 vp). Tuomaritoimikunta totesi mietinnössään vuonna 1998 (Tuomareiden
asema ja nimittäminen), että korkeimpien oikeuksien esittelijöiden aseman muuttaminen
ei vahvistaisi ylimpien oikeuksien riippumattomuutta, vaan veisi kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Sama on todettu melko äskettäin vuonna 2007 valmistuneessa selvityksessä esittelijöiden virkarakenteen ja virka-aseman kehittämisestä korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Korkeimmissa oikeuksissa esittelijöiden erityistä virassapysymisoikeutta puoltavat esittelijöiltä edellytettävät tuomaria vastaavat kelpoisuusvaatimukset ja asianosaisten oikeusturva. Korkeimmissa oikeuksissa käsiteltävät asiat jaetaan suoraan esittelijöille, jotka
vastaavat asian valmistelusta itsenäisesti. Toisin kuin esimerkiksi hovioikeuksissa, korkeimmissa oikeuksissa jutun vireilletulon yhteydessä ei määrätä valmistelusta vastaavaa
jäsentä.
Esittelijät valmistelevat asiat itsenäisesti, tekevät muistion asian tosiseikoista, selvittävät
oikeuskysymykset, lain säännökset, hallituksen esitykset, aikaisemman oikeuskäytännön, oikeuskirjallisuuden ja eurooppaoikeuden merkityksen asiassa. Sen jälkeen esittelijät tekevät kirjallisen ratkaisuesityksen tuomioistuimen ratkaisuksi perusteluineen. Vasta saatuaan esittelijän laatiman muistion ja kirjallisen ratkaisuesityksen korkeimpien oikeuksien jäsenet ottavat kantaa asiaan.
Korkeimpien oikeuksien ratkaisujen lopullisuus ja tärkeys ennakkopäätöksinä edellyttävät sitä, että korkeimpien oikeuksien esittelijät voivat vapaasti, ilman painostusta ja
myös institutionaaliselta asemaltaan riippumattomina valmistella ja tehdä ratkaisuesityksensä korkeimmissa oikeuksissa käsiteltävissä asioissa. On myös huomattava, että
korkeimpien oikeuksien esittelijä vastaa päätöksestä samalla tavalla kuin tuomioistuimen jäsen. Esittelijöiden riippumaton asema on osaltaan varmistamassa oikeusturvan
takeita, mitä ei tule heikentää.

7. Määräaikaiset esittelijäneuvokset
Tuomioistuinlakityöryhmän enemmistö esittää mahdollisuutta nimittää myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen määräaikaisia esittelijäneuvoksia vakituisten esittelijäneuvosten
rinnalle. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole ollut määräaikaisia esittelijän virkoja,
eikä tarvetta ole virkojen määräaikaistamiseen korkeimmassa hallinto-oikeudessa tälläkään hetkellä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa määräaikaisia virkoja on pidetty haitallisina tuomioistuintyön toimivuuden kannalta. Hallintoneuvos Sakari Vanhalan eriävästä mielipiteestä ilmenevällä tavalla esittelijän riippumattoman aseman merkitys korostuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa esiteltäessä muun muassa valtioneuvoston ja
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ministeriön päätöksistä tehtyjä valituksia, joissa asioiden yhteiskunnalliset vaikutukset
saattavat olla erityisen laajoja.
Keskeisenä päämääränä tuomioistuimien kehittämisessä on ollut, että suhteettoman suuresta määräaikaisten virkojen määrästä ja virkojen ketjuttamisesta pyritään eroon. Ehdotukset virkojen määräaikaistamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat vastoin
asetettua päämäärää.
Korkeimmassa oikeudessa on vuodesta 2010 (Laki 1213/2009 ja HE 132/2009 vp) lukien ollut mahdollisuus nimittää esittelijöitä määräaikaiseen enintään viiden vuoden mittaiseen esittelijäneuvoksen virkaan. Tavoitteena on ollut saada houkuteltua esittelijäneuvoksen tehtäviin oikeustieteen tohtorin tutkinnon suorittaneita yliopiston tutkijoita ja
toisaalta kokeneita käräjätuomareita, hovioikeudenneuvoksia, asianajajia ja syyttäjiä,
jotka voisivat välittää korkeimmasta oikeudesta saamiaan kokemuksia palatessaan aikaisempaan työtehtäväänsä. Tavoitteessa on onnistuttu siten, että kaikkia em. työtehtävistä tulleita määräaikaisia esittelijäneuvoksia on korkeimpaan oikeuteen saatu, mikä on
monipuolistanut korkeimman oikeuden esittelijäneuvosten ammatillista osaamista. Järjestelmä on kuitenkin osoittanut, että varsinkin määräaikaisiin esittelijäneuvoksen virkoihin hakeutuneet yliopiston tutkijat ja asianajajat ovat halunneet saada tuomioistuinlaitoksesta myös vakituisen viran, ja ovat sellaisen saaneet. Siten järjestelmästä on tullut
sellainen, että kaikilla määräaikaisilla esittelijäneuvoksilla on tuomioistuinlaitoksessa
tai syyttäjälaitoksessa myös vakituinen virka. Järjestelmä, vaikka sen tavoitteet ovatkin
olleet korkeimmassa oikeudessa hyväksyttävät, on samalla osoittanut myös puutteensa.
Kokemukset korkeimmasta oikeudesta osoittavat, että määräaikainen virka luo turvattomuutta ja sen rinnalle halutaan myös vakituinen virka. Määräaikaisia virkoja ei tule
lisätä. Päinvastoin määräaikaiset esittelijäneuvoksen virat korkeimmassa oikeudessa tulisi vakinaistaa.
Esittelijäneuvoksen virkojen houkuttelevana pitäminen edellyttää riittävää palkkausta ja
samaa virassapysymisoikeutta kuin tuomareilla. Tuomariliitto vastustaa virkojen määräaikaistamista.
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