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LAUSUNTO

8.7.2011

Oikeusministeriö

Viite: Lausuntopyyntö 22.6.2011, OM 22/31/2007

Asia: tuomioistuinharjoittelua koskevat asetusluonnokset

Oikeusministeriö on pyytänyt hovioikeudelta lausuntoa tuomioistuinharjoitteluun
liittyvistä asetusluonnoksista. Ehdotetut asetukset liittyvät 1.10.2011 voimaan tu-
levaan tuomioistuinharjoittelua koskevaa lainuudistukseen.

Hovioikeus esittää lausuntonaan seuraavan ..

Yleistä

Tuomioistuinharjoittelu muuttuu siten, että vuoden kestävä harjoittelu jakaantuu
kahteen kuuden kuukauden jaksoon, josta ensimmäinen suoritetaan aina käräjä-
oikeudessa mutta jälkimmäinen voidaan suorittaa myös hovioikeudessa tai hal-
linto-oikeudessa. Tuomioistuinharjoittelua suorittavan virkanimike olisi käräjäno-
taari.

Uuden lain mukaan määräyksen käräjänotaariksi antaa hovioikeuden asemesta
käräjäoikeuden laamanni (käräjäoikeuslaki 15 §). Hovioikeuslain 6 a §:n 1 mo-
mentin mukaan käräjänotaarin hovioikeuteen toiseksi harjoittelujaksoksi nimittää
kuitenkin hovioikeus. Vastaava nimitystoimivaltaa koskeva säännös sisältyy hal-
linto-oikeuslain 10 a §:ään.

Varatuomarin arvonimen myöntäisi kuitenkin edelleen hovioikeus (käräjäoikeusla-
ki 14 §). Asetusluonnoksen 7 §:n 2 momentissa on säännös siitä, minkä hovioi-
keuden toimivaltaan arvonimen myöntäminen kuuluu.

Käräjänotaarin valinta hovioikeuteen (ja hallinto-oikeuteen)

Asetusluonnoksen 3 §:n 1 momentin mukaan käräjäoikeus ilmoittaa harjoittelija-
paikat haettaviksi kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Harjoitteli-
japaikat kaikkiin käräjäoikeuksiin on haettavana siis samanaikaisesti. Alkamis-
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ajankohta on kuitenkin edelleen kunkin tuomioistuimen vapaasti päätettävissä
(esittelymuistio). Harjoittelijamäärä sovittaisiin vuosittain tulosneuvotteluissa. Toi-
sen harjoittelujakson paikkoja hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa olisi muis-
tion mukaan aluksi vain muutama vuodessa.

Harjoittelijapaikat ilmoitetaan siis valtakunnallisesti samaan aikaan haettavaksi.
Hakemusten määrä tullee olemaan huomattava ja monet hakevat varmasti har-
joittelijapaikkaa samanaikaisesti useammastakin käräjäoikeudesta. Mahdollista
silloin on, että sama henkilö tulee valituksi harjoittelijaksi useampaankin käräjä-
oikeuteen. Tämä tulee osaltaan vaikeuttamaan valintamenettelyä, etenkin silloin
kun valinta koskee myös toisen jakson suorittamista hovioikeudessa tai hallinto-
oikeudessa. Tätä asiaa ei kuitenkaan voida ratkaista asetusteitse.

Käräjänotaarin valintaan liittyy useita kysymyksiä etenkin niissä tapauksissa, jois-
sa toinen harjoittelujakso tullaan suorittamaan hovioikeudessa tai hallinto-oikeu-
dessa. Tätä koskevasta valinnasta on säännös asetusluonnoksen 3 §:n 2 mo-
mentissa.

Sen mukaan "niiden harjoittelijoiden, jotka suorittavat harjoittelun osittain ho-
vi- tai hallinto-oikeudessa, valinta tapahtuu yhteisellä päätöksellä asianomai-
sen käräjäoikeuden sekä hovi- tai hallinto-oikeuden kesken."

Ensinnäkin kysymys on siitä, mistä käräjäoikeudesta harjoittelija kulloinkin hovioi-
keuteen tai hallinto-oikeuteen valitaan. Harjoittelijapaikkoja hovioikeudessa tai
hallinto-oikeudessa saattaa olla kerrallaan vain yksi. Esimerkiksi Helsingin hovi-
oikeuspiiriin kuuluu viisi käräjäoikeutta, joiden kaikkien voidaan katsoa kuuluvan
samaan työpaikka-alueeseen (Porvoossa sijaitsevaan Itä-Uudenmaan käräjäoi-
keuteenkin hakeutuvista suurin osa varmaan asuu pääkaupunkiseudulla). Näin
ollen hovioikeus ja hallinto-oikeus joutuvat periaatteessa osallistumaan mahdolli-
sesti vain yhden yksittäisen harjoittelijan valintamenettelyyn kaikkien viiden kärä-
jäoikeuden kanssa.

Perustelumuistiosta ei ilmene se, vaikuttaako käräjänotaarin valitseminen hovioi-
keuteen tai hallinto-oikeuteen sen käräjäoikeuden notaarimäärään, jossa kysei-
nen käräjänotaari on suorittaa ensimmäisen harjoittelujakson. Jos näin on, kärä-
jäoikeudet saattavat resurssisyistä olla haluttomia edistämään toisen harjoittelu-
jakson suorittamista muussa tuomioistuimessa, mikä on omiaan vaikeuttamaan
koko valintamenettelyä.

Asetusluonnoksen 3 §:n 1 momentin mukaan harjoittelupaikkaa koskevassa il-
moituksessa on mainittava, jos harjoittelu tapahtuu käräjäoikeuden lisäksi osittain
hovi- tai hallinto-oikeudessa. Asetusluonnoksen sanamuoto viittaa siihen, että ha-
kuilmoitusta tehtäessä on tiedossa, että juuri kyseiseen käräjäoikeuteen valitta-
ville tarjotaan mahdollisuus suorittaa toinen harjoittelujakso hovioikeudessa tai
hallinto-oikeudessa. Tämä edellyttänee joko sitä, että asiasta on etukäteen sovit-
tu hovioikeuden tai hallinto-oikeuden kanssa, taikka että jo tulosneuvottelussa
määrätään siitä, mistä käräjäoikeudesta kulloinkin otetaan käräjänotaari hovioi-
keuteen tai hallinto-oikeuteen. Viimeksi mainittu vaihtoehto kuitenkin tarpeetto-
masti kaventaa paitsi tuomioistuinharjoittelijoiden myös hovioikeuksien ja hallinto-
oikeuksien valintamahdollisuuksia. Esimerkiksi hovioikeuteen olisi syytä pyrkiä
valitsemaan käräjänotaariksi erityisesti sellaisia henkilöitä, joilla olisi kiinnostusta
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ja edellytyksiä tuomarinuralle ja jotka mahdollisesti voisivat jatkaa notaarikauden
jälkeen esittelijänä. Parhaat ehdokkaat ovat tiedossa vasta kun hakijat ovat selvil-
lä. Tulosneuvotteluilla ei voida myöskään rajoittaa hovioikeuden ja hallinto-oikeu-
den päällikkötuomarin itsenäistä nimitysvaltaa.

Edellä esitetyn perusteella näyttäisi järkevältä, että tuomioistuimet sopivat keske-
nään tarkemmin siitä, miten käräjänotaarin valinta hovioikeuksiin ja käräjäoikeuk-
siin tapahtuu. Oikeusministeriön kanssa on erikseen keskusteltava ja sovittava
siitä, miten valinta hovioikeuteen tai hallinto-oikeuteen otetaan huomioon asian-
omaisten tuomioistuinten resursseissa. Menettely vakiintunee ajan kanssa.

Asetusluonnoksen 3 §:n 1 momentin toista virkettä on kuitenkin muutettava. Se
voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti:" Ilmoituksessa on mainittava, jos harjoittelu
voi tapahtua ..."

Hovioikeuden ja hallinto-oikeuden on lisäksi sovittava käräjäoikeuksien laaman-
nien kanssa siitä, miten nämä tuomioistuimet osallistuvat hovioikeuteen ja hallin-
to-oikeuteen tulevien harjoittelijoiden valintaan. Hakijoiden suuren määrän vuoksi
esikarsinta jouduttaneen tekemään yksin käräjäoikeudessa, jolloin valinta hovioi-
keuteen tai hallinto-oikeuteen tehdään käytännössä niiden hakijoiden joukosta,
jotka ollaan joka tapauksessa ottamassa käräjäoikeuteen harjoittelijaksi. Asetuk-
sen ehdotettu sanamuoto on tässä suhteessa riittävän joustava.

Tuomarinvalan tai tuomarin vakuutuksen antaminen

Helsingin hovioikeus on saattanut jo asiaa valmistelleen työryhmään tietoon kan-
tansa, jonka mukaan tuomioistuinharjoittelussa tuomarinvala tai vastaava vakuu-
tus tulisi antaa tai ainakin voida antaa asianomaisessa käräjäoikeudessa.

Perustelumuistiossa on tähän viitaten todettu, että (A)setusehdotuksen valmiste-
lun yhteydessä on esitetty perusteluja näkemyksiä siitä, että valan tai vakuutuk-
sen antaminen voisi tapahtua sopivimmin käräjäoikeudessa". Perustelumuistios-
sa kuitenkin todetaan, että valan tai vakuutuksen antamisesta hovioikeudessa oli
maininta kyseisen hallituksen esityksen perusteluissa. Perustelumuistiossa lausu-
taan lisäksi "että kysymys voidaan ottaa tarkasteltavaksi sopivassa yhteydessä
myöhemmin."

Ensinnäkin on syytä todeta, että hallituksen esityksessä oleva lausuma siitä, mi-
ten asetuksessa aiotaan jostakin asiasta säätää, ei estä hallitusta ottamasta
asiaan asetuksessa toista kantaa, jos siihen on hyvät perusteet.

Tuomarinvala- tai vakuutus on toimenpiteenä sellainen, että se voidaan antaa
missä tuomioistuimessa tahansa. On epäkunnioittavaa muita tuomioistuimia koh-
taan katsoa, että tuomarinvalan tai -vakuutuksen antaminen on hovioikeudessa
jotenkin arvokkaampaa tai juhlavampaa kuin muualla.

Asiaan liittyy myös eräitä uudistuksesta johtuvia käytännön näkökohtia. Käytäntö
on se, että ennen kuin vala tai vakuutus otetaan vastaan hovioikeudessa, sel-
vitetään asianomaisen henkilön kelpoisuus hovioikeuden auskultantiksi ja notaa-
riksi. Tämä edellyttää selvityksen saamista tutkinnon suorittamisesta, kielivaati-
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musten täyttämisestä sekä kansalaisuudesta. Vakiintuneesti on myös hankittu ri-
kosrekisteriote. Toisinaan tutkintoa ja kielitaitoa koskevien vaatimusten selvittämi-
nen voi olla työlästäkin.

Uuden lainsäädännön mukaan nimitystoimivalta siirtyy käräjäoikeuden laamannil-
le ja hovioikeuden auskultanttijärjestelmästä muodollisestikin luovutaan. Vastuu
siitä, että käräjänotaari täyttää vaadittavat kelpoisuusehdot siirtyy kokonaan kärä-
jäoikeudelle ja sen laamannille.

Jos järjestelmän muutoksista huolimatta tuomarinvala annettaisiin edelleen hovi-
oikeudessa, tulisi hovioikeudella kuitenkin edelleen olla riittävä varmuus kysei-
sen henkilön kelpoisuudesta käräjänotaariksi. Tuomarinvala voitaneen ottaa vain
siltä, joka tulee hoitamaan tuomarin tehtäviä. Ainakaan Helsingin hovioikeus ei
tule enää tätä kelpoisuutta selvittämään, kun vastuu asiasta on edellä todetusti
käräjäoikeudella. Tällöin ainoa mahdollisuus on se, että tuomarinvalan tai vakuu-
tuksen antaminen hovioikeudessa edellyttää käräjäoikeuden laamannin antamaa
määräystä käräjänotaariksi.

Uuteen järjestelmään sopiikin parhaiten se, että tuomarinvala tai -vakuutuksen
annetaan ensisijaisesti siinä käräjäoikeudessa, jossa harjoittelu suoritetaan.
Tämä on myös harjoittelijan etujen mukaista. Ei ole mitään järkeä siinä, jos joku
joutuu matkustamaan ehkä pitkänkin matkan vain sen takia, että vala tai vakuu-
tus on annettava hovioikeudessa.

Edestakainen matka käräjäoikeudesta hovioikeuspaikkakunnalle voi olla
jopa satoja kilometrejä. Jos hovioikeusverkostoa supistetaan, välimatkat en-
tisestään kasvavat. Nykyisinkin menetellään joskus niin, että hovioikeus ot-
taa vastaan tuomarinvalan matkakäräjillä, siis käytännössä käräjäoikeudes-
sa, jolloin hovioikeuteen ei tarvitse erikseen matkustaa. On kuitenkin syytä
kysyä, tuleeko valatilaisuus näin arvokkaammaksi kuin jos käräjäoikeus itse
ottaisi tuomarinvalan vastaan omissa tiloissaan.

Edellä sanotun johdosta asetusta olisi muutettava niin, että tuomarinvala tai sitä
vastaava vakuutus annetaan ensisijaisesti siinä käräjäoikeudessa, jossa tuomio-
istuinharjoittelu suoritetaan.

Hovioikeudella ei ole muuta huomauttamista asetusehdotuksiin.

Presidentti Mikko Könkkölä


