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Puheenjohtajan 
vuoSikatSauS

VuODen 2010 keVäTkeSäLLä TOiminTanSa aloittaneelle tuomarinvalintalau-
takunnalle kulunut vuosi 2011 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi uudessa 
kokoon panossa. Yhteistyö uudessa lautakunnassa on alkanut hyvin. 

Lautakunnan sihteerinä vuodesta 2008 lähtien toiminut varatuomari minna melender 
päätti toimikautensa vuoden vaihtuessa palveltuaan lautakuntaa ansiokkaasti yli kol-
men ja puolen vuoden ajan. uusi sihteeri rekrytoitiin vuoden 2011 lopulla. Viskaali Virva 
nyman Helsingin hovioikeudesta aloitti tehtävänsä lautakunnan sihteerinä tammikuus-
sa 2012.

Vuosi 2011 oli tuomarinvalintalautakunnassa nimitysasioiden määrän suhteen edellis-
tä vuotta rauhallisempi. nimitysesityksiä tehtiin 115, kun vastaava määrä vuonna 2010 
nousi yli 140:n. Vuonna 2010, jolloin käräjäoikeusuudistus tuli voimaan, käräjätuomarin 
virkoja oli täytettävänä enemmän kuin vuonna 2011, mutta myös hallintotuomioistuin-
ten ja erityistuomioistuinten virantäyttöjä oli vuonna 2010 erityisen lukuisasti. Vuodes-
ta 2007 lähtien lautakunnan asiamäärät ovat kuitenkin olleet selvästi korkeampia kuin 
sitä aiempina vuosina, jolloin virantäyttöjä oli alle sata vuosittain. 
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nimitysasioissa annettujen tuomioistuinten lausuntojen sisältö ja taso on vähitel-
len parantunut. kuitenkaan ei voida sanoa, että tilanne olisi kauttaaltaan tyydyttävä.  
kuluneena vuonnakin lautakunta on toisinaan joutunut palauttamaan nimitysasioita 
uuteen valmisteluun saadakseen riittävän pohjan ratkaisujen tekemiseksi. nimitysasioi-
den valmistelun kehittäminen ja aktiivinen pyrkimys kohti parhaita käytäntöjä on tärkeä 
osa tuomioistuinten johtamista ja hallintoa. Tuomioistuinten välinen vuorovaikutus on 
tässäkin tärkeää.

Tuomioistuinlaitoksen sukupolvenvaihdos sodanjälkeisten suurten ikäluokkien eläköi-
tyessä on meneillään. Vilkkaimmat vuodet ovat kuitenkin vasta edessäpäin. Lokakuus-
sa 2011 tehdyn laskelman mukaan viisivuotiskaudella 2013–2017 noin 270 tuomaria  
saavuttaa 65 vuoden iän, näistä 220 yleisissä tuomioistuimissa.  

Henkilöstön rekrytointitehtävät vaativat yhä enemmän aikaa ja panostusta tuomio-
istuinten johdolta. Jo nyt on suurimpien väestökeskittymien ulkopuolella nähtävissä 
tuomarinvirkoihin tarjolla olevan hakijapiirin niukentumista. Silloin on erityisen suuri 
ja kiireellinen tarve pyrkiä tuomioistuinten johdon toimin huolehtimaan rekrytoinnista 
mahdollisimman aktiivisesti ja monipuolisesti.      

maaliskuu 2012

Pauliine koSkelo
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ordförandenS
årSöverSikt

För Den DOmarFörSLagSnämnD SOm inLeDDe sin verksamhet försommaren 
2010 var det gångna året 2011 det första hela verksamhetsåret i ny sammansättning. 
Samarbetet inom den nya nämnden har börjat bra. 

Vicehäradshövding minna melender, som varit sekreterare för nämnden sedan 2008, 
lämnade sitt uppdrag vid årsskiftet efter att ha tjänat nämnden förtjänstfullt i mer än 
tre och ett halvt års tid. en ny sekreterare rekryterades i slutet av 2011. Fiskal Virva 
nyman från Helsingfors hovrätt började arbeta som sekreterare för nämnden i januari 
2012.

År 2011 var ett lugnare år för domarförslagsnämnden än det föregående vad gäller 
antalet utnämningsärenden. Det lades fram 115 utnämningsförslag, då motsvarande 
antal 2010 översteg 140. År 2010, då tingsrättsreformen trädde i kraft, skulle fler 
tingsdomartjänster än 2011 tillsättas, men 2010 skulle också ett synnerligen stort antal 
tjänster vid förvaltningsdomstolarna och specialdomstolarna tillsättas. Från och med 
2007 har antalet ärenden som nämnden behandlar ändå varit klart högre än under de 
tidigare åren, då färre än 100 tjänster per år skulle besättas.
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mars 2012

Pauliine koSkelo

innehållet i och nivån på domstolarnas utlåtanden i utnämningsärenden har så små-
ningom förbättrats. man kan ändå inte säga att situationen genomgående skulle vara 
tillfredsställande. även under det gångna året har nämnden ibland varit tvungen att 
sända tillbaka utnämningsärenden för ny beredning för att få en tillräcklig grund för 
sina avgöranden. utvecklande av beredningen av utnämningsärenden och aktiv strävan 
mot bästa praxis är en viktig del av domstolarnas ledning och förvaltning. även här är 
det viktigt med växelverkan mellan domstolarna.

inom domstolsväsendet pågår en generationsväxling då de stora årsklasserna som 
föddes efter kriget går i pension. De livligaste åren ligger dock fortfarande framför oss. 
enligt en beräkning som gjordes i oktober 2011 uppnår ungefär 270 domare 65 års ålder 
under femårsperioden 2013–2017, av dem 220 vid de allmänna domstolarna.  

rekryteringen av personal kräver allt mera tid och engagemang av domstolarnas led-
ning. redan nu kan man se att kretsen av sökande till domartjänster utanför de största 
befolkningskoncentrationerna krymper. Då finns det ett särskilt stort och brådskande 
behov av att domstolarnas ledning försöker sköta rekryteringen på ett så aktivt och 
mångsidigt sätt som möjligt.      
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tuomarinvalintalautakunta  

ja Sen tehtävät

TuOmarinVaLinTaLauTakunTa aLOiTTi toimintansa 
vuonna 2000. Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden 
nimittämisestä annettuihin lakiin (205/2000) ja valtioneuvoston 
asetukseen (427/2000). 

Lautakunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä perusteltu esitys 
valtioneuvostolle vakinaisen tuomarin viran täyttämistä koske-
vissa asioissa lukuun ottamatta korkeimman oikeuden presi-
dentin ja oikeusneuvoksen sekä korkeimman hallinto-oikeuden 
presidentin ja hallintoneuvoksen virkoja. 

Tuomarinvalintalautakunta voi esityksen tekevän tuomioistui-
men pyynnöstä myös antaa lausunnon korkeimman oikeuden tai 
korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen nimittämistä koskevassa 
asiassa.

1
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2. 
tuomarinvalintalautakunnan jäSenet  

ja varajäSenet 1.1.2011–31.12.2011

JäSeneT       VaraJäSeneT
puheenjohtaja
presidentti Pauliine Koskelo     oikeusneuvos Hannu Rajalahti
korkein oikeus       korkein oikeus

varapuheenjohtaja
hallintoneuvos Sakari Vanhala     hallintoneuvos Anne Niemi
korkein hallinto-oikeus      korkein hallinto-oikeus

hovioikeuden presidentti Antero Palaja    hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus
Turun hovioikeus      itä-Suomen hovioikeus

hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall   hallinto-oikeuden ylituomari Marjatta Mäenpää
Turun hallinto-oikeus      Helsingin hallinto-oikeus

laamanni Johan Eklund      laamanni Heli Lehto-Kinnunen
Pohjanmaan käräjäoikeus     Tuusulan käräjäoikeus

hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen   hovioikeudenlaamanni Esko Randelin
Helsingin hovioikeus      itä-Suomen hovioikeus

käräjätuomari Olli Kyrö      käräjätuomari Marjatta Berg
Päijät-Hämeen käräjäoikeus     espoon käräjäoikeus

hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä    hallinto-oikeustuomari Helena Asikainen
Helsingin hallinto-oikeus     kouvolan hallinto-oikeus

markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos-Kokkonen   laamanni Rauli Rauankoski
markkinaoikeus        Vakuutusoikeus

asianajaja Riitta Leppiniemi     asianajaja Juhani Karvo
Helsinki        rovaniemi

valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto    valtionsyyttäjä Jorma Äijälä
Valtakunnansyyttäjänvirasto     Valtakunnansyyttäjänvirasto

professori Outi Suviranta     oikeustieteen tohtori Mikko Vuorenpää
Helsingin yliopisto      Turun yliopisto

Lautakunnan sihteerinä toimi varatuomari Minna Melender.

2
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tuomarinvalintalautakunnan 
nimitySeSitykSet

kaikkiaan nimitysesityksiä on kertomusvuonna tehty 115 (vuonna 2010:143). 

Selkeällä pääosalla nimitettäviksi esitetyistä on ollut muitakin ansioita 
kuin tuomioistuinpalvelua ja siten varsin monipuolinen tausta. Osal-
la heistä pääosa työurasta on koostunut muusta kuin tuomioistuin-
palveluksesta, vaikka he ovat tulleet nimitetyiksi vakinaiseen tuoma-
rinvirkaan esimerkiksi määräaikaisen tuomarin tai esittelijän virasta. 
Hakijoista noin 94,5 prosentilla oli vakituinen työpaikka tuomioistuin-
laitoksen palveluksessa hakemuksen jättäessään. Vuonna 2010 vas-
taava luku oli 87 prosenttia. ulkopuolisia hakijoita oli 39 eli noin 5,5 
prosenttia hakijoista. edellisvuonna ulkopuolisia hakijoita oli 121 eli 
13 prosenttia hakijoista. Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoi-
den määrä on siis selkeästi vähentynyt. Toisaalta täytettävistä viroista 
ylemmän palkkausluokan virkoja oli suhteessa enemmän kuin esimer-
kiksi edellisenä vuonna. Ylemmän palkkausluokan virkoihin ei yleensä 
ole haettu tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta.

naishakijoita virkoihin oli yhteensä 394 (56 %) ja mieshakijoita 315 (44 %). 
 

nimitetyistä oli tuomioistuinlaitoksen palveluksessa noin 96 prosent-
tia (110) ja tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta noin 4 prosenttia (5). 
aikaisempina vuosina ulkopuolisten nimitettyjen osuus on ollut noin 
6-8 prosenttia. ulkopuolisten hakijoiden alhainen osuus nimitettyjen 
joukossa johtuu enemmänkin siitä, ettei heitä juurikaan ole hakijoiden 
joukossa, kuin siitä, etteikö heitä esitettäisi tuomarin virkoihin.

naisia nimitetyistä oli 59 ja miehiä 56. naisten osuus nimitetyistä oli noin 51 %. 

Tuomarinvalintalautakunta on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa.
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Lautakunta on äänestänyt kahdessa hovioikeudenneuvoksen, neljässä käräjätuo-
marin ja yhdessä hallinto-oikeustuomarin viran täyttämistä koskevassa nimitys-
asiassa eli yhteensä 7 asiassa. muut nimitysesitykset ovat olleet yksimielisiä.

Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitys oli yhteneväinen viran auki 
julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa 85 viran osalta ja poikkesi 
viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksestä 30 kertaa.

Lautakunta on kolmessa käräjäoikeuden laamannin virkaa koskevassa nimitys- 
asiassa ja vakuutusoikeuden ylituomarin virkaa koskevassa nimitysasiassa  
teettänyt Työterveyslaitoksen psykologisen soveltuvuusselvityksen yhteensä  
14 hakijalle ja kutsunut haastatteluun 11 hakijaa.

Lautakuntaan saapui kertomusvuonna 104 asiaa (vuonna 2010 152). 
Vuoden päättyessä lautakunnassa oli vireillä seitsemän nimitysasiaa. 
nimitysasioiden keskimääräinen käsittelyaika tuomarinvalintalauta-
kunnassa on ollut 53 päivää.

Tasavallan presidentti on vuonna 2011 tehnyt kaikki nimityspäätökset tuomarin-
valintalautakunnan esitysten mukaisesti.
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TUOMARINVALINTALAUTAKUNTA ON KERTOMUSVUONNA  
TEhNyT SEURAAVAT NIMITySESITyKSET:

Pirkanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan D 20
  käräjätuomari Antero Juhani Nuotto

Vakuutusoikeuden ylituomarin virkaan D 19
  ma. ylituomari, vakuutusoikeuden laamanni Juha Kaleva Pystynen

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan D 18
  käräjätuomari Anders Johan Valdemar Cederberg

 
Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan D 17
  ma. laamanni, käräjätuomari Aarne Aukusti Korhonen

 
Hovioikeudenlaamannin virkaan T 16
Turun hovioikeuteen ma. hovioikeudenlaamanni, hovioikeudenneuvos 
  Riitta Marjatta Jousi
Vaasan hovioikeuteen ma. hovioikeudenlaamanni, hovioikeudenneuvos 
  Raija Annikki Liljenfeldt

Vakuutusoikeuden laamannin virkaan T 15
  ma. laamanni, vakuutusoikeustuomari Aija Tiina Linnea Peltola

Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 14
Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Tapio Jaakko Vanamo
  hovioikeudenneuvos Jukka Pentti Alfred Ketola
  käräjätuomari Jouko Juhani Rantanen
  hovioikeudenneuvos Esa Martti Artturi Hakala
  hovioikeudenneuvos Merja Anneli Söderström
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itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Juha Ilari Halijoki
  käräjätuomari Pekka Martti Juhani Pärnänen
  hovioikeudenneuvos Ari Veikko Kyllönen

Turun hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Eeva Matilda Perho

Vaasan hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Annette Heidi Kristiina Laukkonen
  hovioikeudenneuvos Pirkko Kaarina Loukusa
  hovioikeudenneuvos Harri Juhani Kurkinen

 Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 12
 itä-Suomen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Pirjo Tuulikki Soininen
  ma. hovioikeudenneuvos, asessori Jukka Tapio Soininen
 
kouvolan hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Tarja Kaarina Huossa
  ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Aki Petteri Rasilainen

 Turun hovioikeuteen kansliapäällikkö Kai Johannes Kokko
  ma. hovioikeudenneuvos, asessori Nina Camilla Porkka

 Vaasan hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori 
  Jaakko Kullervo Petteri Korhonen
  ma. hovioikeudenneuvos, asessori Pasi Antero Vihla

 Käräjätuomarin virkaan T 13
 espoon käräjäoikeuteen käräjätuomari Aarno Kari Juhani Airakorpi

 etelä-Savon käräjäoikeuteen ma. hallitusneuvos, hovioikeudenneuvos 
  Pekka Martti Juhani Pärnänen
  käräjätuomari Timo Tapani Pirttijärvi

 Helsingin käräjäoikeuteen käräjätuomari Merja Sinikka Lahti
  käräjätuomari Airi Marjatta Jousila
  käräjätuomari Jaana Annika Helander
  käräjätuomari Pekka Paavo Johannes Päivänsalo
  käräjätuomari Tarja Kaarina Ryhänen-Dahlman
  käräjätuomari Hilkka Heleena Vähäsöyrinki
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 kanta-Hämeen käräjäoikeuteen käräjätuomari Pirjo Tuulikki Pohjalainen
  käräjätuomari Markku Tapio Laine

 kemi-Tornion käräjäoikeuteen käräjätuomari Anne-Margareta Kurtti

 keski-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Kauko Ilmari Kemppainen
  käräjätuomari Teemu Tapani Vuorialho

 Oulun käräjäoikeuteen käräjätuomari Päivi Hannele Markus
  käräjätuomari Janika Kaski
  käräjätuomari Tanja Helena Pohjola

 Pirkanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Säde Riitta Suojanen
  käräjätuomari Ari Niilo Ilmari Prykäri
  käräjätuomari Ritva Anneli Naskali

 Pohjanmaan käräjäoikeuteen hovioikeudenneuvos Lena Elisabeth Engstrand

 Pohjois-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Seppo Johannes Hyartt

 Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen käräjätuomari Hanna Maria Anneli Paronen
  käräjätuomari Petri Ismo Kullervo Honka
  hovioikeudenneuvos Anne Kristiina Åstedt

 Satakunnan käräjäoikeuteen käräjätuomari Annette Iris Anita Santamaa

 Tuusulan käräjäoikeuteen käräjätuomari Yrjö Jaakonpoika Vannela
  käräjätuomari Marja Terttu Mälkki

 Vantaan käräjäoikeuteen kihlakunnansyyttäjä Antti Olavi Vuorenmaa

 Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Pekka Tapio Määttä
  käräjätuomari Aino Marjukka Hulkkonen
  käräjätuomari Timo Antero Lehtonen
  käräjätuomari Matti Olavi Kolehmainen

 Käräjätuomarin T 13 virka (maaoikeusasioiden vastuutuomari)

 Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen ma. esittelijäneuvos, vanhempi oikeussihteeri  
  Tarja Elisa Mäntysaari
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 Maaoikeusinsinöörin T 12 virka
 Vantaan käräjäoikeuteen yli-insinööri Sakari Haulos
 

 Käräjätuomarin virkaan T 11
 espoon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Ilkka Juha Kalevi Lahtinen
  ma. käräjätuomari, viskaali Kari Torsten Tapio Tuuli

 etelä-Savon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Mikko Tapio Ollikainen

 Helsingin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Sanna Helena Mänttäri
  ma. käräjätuomari, oikeussihteeri Pasi Matias Kumpula
  ma. käräjätuomari, viskaali Eero Paavo Nikkarinen

 Hyvinkään käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Anne Satu Marita Kajander

 kainuun käräjäoikeuteen käräjätuomari Jusse Petteri Määttä
  ma. käräjätuomari, hallinto-oikeussihteeri Sari Maarit Nevalainen

 kanta-Hämeen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Tuula Salla Marika Valaja

 keski-Suomen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Ulla-Maija Viitavuori
  ma. käräjätuomari Terhi Marika Kettunen

 Lapin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Timo-Juhani Laurila

 Oulun käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Antti Tapani Karjala
  ma. käräjätuomari, viskaali Heikki Kalevi Juntunen
  ma. käräjätuomari Timo Matti Johannes Lahdenperä

 Pirkanmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Leena Anneli Kinnunen
  ma. käräjätuomari Heidi Katriina Fröberg
  ma. käräjätuomari Juha Tapani Parmio

 Pohjois-Savon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Anna Katriina Rapo
  ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Sisko Helena Heimonen

 Satakunnan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Heikki Mikko Ryynänen
  ma. hovioikeudenneuvos, asessori Markku Tapani Lindqvist 
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Tuusulan käräjäoikeuteen käräjätuomari Airi Anneli Hukkanen
  ma. käräjätuomari, viskaali Marika Kristiina Siiki

 Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Rita Kaarina Melartin
  käräjätuomari Senja Kyllikki Vasama
  käräjätuomari Anna Liisa Haapakoski
  päätoiminen tuntiopettaja Tero Uitto
  ma. käräjätuomari Elise Johanna Salpaoja
  viskaali Sanna Elisabeth Niinistö
  ma. käräjätuomari Vilja Maarit Hahto
  ma. käräjätuomari, viskaali Atso Pekka Sinervo
 
Vantaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Anne Maria Niemi
  ma. käräjätuomari, viskaali Olli Pekka Haapanen
  ma. käräjätuomari, viskaali Heli Anneli Pöntinen

 Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 13
 Helsingin hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Sinikka Irene Välitalo
  hallinto-oikeustuomari Markku Juhani Setälä

 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Vesa Jorma Juhani Sirkesalo

 Oulun hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Pirjo Inkeri Jalonen

 Turun hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Tuire Hannele Nurmio

 
 Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 11
 Helsingin hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  
  Taina Tuulikki Pyysaari
  ma. hallinto-oikeustuomari, neuvotteleva virkamies 
  Jaakko Juhani Sivonen
  ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri 
  Jaana Maarit Moilanen
  ma. hallinto-oikeustuomari Tero Tapio Leskinen
  ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
  Marja-Liisa Viima
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 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
  Elina Marjatta Tanskanen
  ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
  Tiina Maria Hyvärinen

 kuopion hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari Petri Heikki Tapani Saukko
  ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
  Jukka Olli Korolainen
  viskaali Terhi Susanna Helttunen

 Oulun hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
  Anne-Mari Keskitalo

 Vaasan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, esittelijä 
  Pertti Antero Piippo

Esitykset jakaantuvat virkatyypeittäin seuraavasti:
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1
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4
4

virka tai muu tehtävä, joSta nimitettävikSi 
eSitetyt tuomarit ovat Siirtyneet

Laamanni ma.laamanni, käräjätuomari  …………………………………… 1
 käräjätuomari ………………………………………………………… 2 

VakuuTuSOikeuDen YLiTuOmari ma. ylituomari, vakuutusoikeuden laamanni ……………… 1

HOViOikeuDenLaamanni ma. hovioikeudenlaamanni, hovioikeudenneuvos  ……… 2

HOViOikeuDenneuVOS  hovioikeudenneuvos  …………………………………………… 10
 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari  ………………… 1
 kansliapäällikkö ……………………………………………………… 1
 käräjätuomari ………………………………………………………… 2
 ma. hovioikeudenneuvos, asessori  …………………………… 6

käräJäTuOmari käräjätuomari  ……………………………………………………… 34
 ma. hallitusneuvos, hovioikeudenneuvos  ………………… 1
 ma. esittelijäneuvos, vanhempi oikeussihteeri  ………… 1
 ma. käräjätuomari, oikeussihteeri ……………………………  1
 ma. hovioikeudenneuvos, asessori …………………………… 1
 ma. hovioikeudenneuvos, viskaali …………………………… 1
 ma. käräjätuomari, viskaali  …………………………………… 14
 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja  ……………… 1
 ma. käräjätuomari, käräjäviskaali  …………………………… 1
 ma. käräjätuomari  ………………………………………………… 9
 ma. käräjätuomari, hallinto-oikeussihteeri  ……………… 1
 viskaali …………………………………………………………………… 1
 kihlakunnansyyttäjä ………………………………………………… 1
 päätoiminen tuntiopettaja ……………………………………… 1

HaLLinTO-OikeuSTuOmari hallinto-oikeustuomari  …………………………………………… 5
 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  … 7
 ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri ……………… 1
 ma. hallinto-oikeustuomari ……………………………………… 2
 ma. hallinto-oikeustuomari, neuvotteleva virkamies … 1
 ma. hallinto-oikeustuomari, esittelijä ……………………… 1
 viskaali …………………………………………………………………… 1

VakuuTuSOikeuDenLaamanni ma. laamanni, vakuutusoikeustuomari ……………………… 1
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5
 

lautakunnan kannanottoja

Lautakunta otti kertomusvuonna kantaa mm. seuraaviin lautakunnassa käsiteltävinä  
olleisiin asioihin.

5.1 Hakijoiden ansiovertailu
Tuomareiden nimittämisestä annetun lain esitöistä (He 109/1999) ilmenee, että lain tavoitteena 
on ollut muuttaa aiempaa tuomareiden nimittämiskäytäntöä siten, että viran hakijoita arvioidaan 
aiempaa monipuolisemmin. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 §:n mukaan tuomio- 
istuimen lausunnon tulee sisältää perusteltu käsitys siitä, kuka hakijoista olisi nimitettävä  
virkaan. Tuomareiden nimittämisestä annetun asetuksen (427/2000) 7 §:n mukaan tuomio- 
istuimen lausunnosta tulee ilmetä perusteltu käsitys hakijoiden ansioista ja pätevyydestä sekä 
keskinäisestä paremmuudesta täytettävänä olevaan virkaan. 

Tuomioistuimen lausunnon tulee sisältää varteenotettavien hakijoiden  
ansioiden arviointi nimittämislain 11 §:stä ilmenevien perusteiden mukaises-
ti. Lausunnossa esitettävän hakijoiden tosiasiallisen arvioinnin välityksellä 
tuomarinvalintalautakunta saa olennaista tietoa nimitysesityksensä perustak-
si ja arvioinnin kautta turvataan myös hakijoiden oikeusturvaa, koska hakijat 
saavat lausua asiaan liittyvistä asiakirjaselvityksistä arviointeineen lauta-
kunnalle. Tuomioistuimen lausunnossa tulee paitsi kuvata hakijoiden pereh-
tyneisyyttä viran tehtäväalaan, myös suorittaa vertailu heidän keskinäisestä 
pätevyydestään ko. virkaan. 

Tuomarinvalintalautakunta on kertomusvuonna palauttanut tuomioistuimiin valmistelun täyden-
tämiseksi lausuntoja, joissa hakijoiden keskinäistä vertailua ja perehtyneisyyden ja henkilökoh-
taisten ominaisuuksien arviointia ei ollut tehty. Tuomioistuinten lausunnoissa hakijoiden ansio-
vertailu perustui pelkästään hakijoiden työ- ja tuomioistuinkokemuksen pituuden vertailuun. 
Tuomioistuinten lausunnoissa hakijoiden ansioita, pätevyyttä, henkilökohtaisia ominaisuuksia 
sekä keskinäistä paremmuutta ei ollut laissa ja asetuksessa tarkoitetulla tavalla vertailtu ja  
arvioitu ja tämän vuoksi tuomarinvalintalautakunta palautti lausunnot uuteen valmisteluun.

5.2 Lausuntovaliokunnan kokoonpano 1.7.2011 alkaen
Heinäkuun alusta 2011 lukien tuli voimaan tuomareiden nimittämislain 10 §:n muutos 
(614/2011), joka koski ns. lausuntovaliokunnan kokoonpanoa tuomioistuimissa. uuden säännöksen  
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mukaan esimerkiksi käräjätuomarin virkoja koskevissa asioissa hovioikeus antaa lausunnon vaki-
naisten tuomareiden nimittämistä koskevissa asioissa kokoonpanossa, johon kuuluvat presidentti 
ja hovioikeudenlaamannit sekä hovioikeudenlaamannin estyneenä ollessa hänen sijaisenaan  
toimiva hovioikeudenneuvos.

Lautakuntaan saapuneessa käräjätuomarin virkaa koskeneessa asiassa hovi- 
oikeus oli 6.9.2011 pitämässään lausuntovaliokunnan kokouksessa nimitys- 
asiaa käsitellessään antanut lausuntonsa aiemmin voimassa olleen lain  
mukaisessa kokoonpanossa, johon kuuluivat hovioikeudenlaamannien lisäksi 
kaksi täysistunnon valitsemaa jäsentä. Hovioikeuden mukaan nimittämislain 
23 §:n siirtymäsäännöksen mukaan ennen lain voimaantuloa haettavaksi  
julistetut virat täytettiin noudattaen nimittämislain voimaan tullessa  
voimassa olleita säännöksiä. koska virka oli tullut haettavaksi ennen 1.7.2011, 
sovellettiin aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä lausuntovaliokunnan 
kokoonpanosta.

Tuomarinvalintalautakunta totesi, että 1.7.2011 voimaan tulleeseen lakiin ei sisältynyt siirtymä- 
säännöstä. Tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 23 §:n siirtymäsäännös ei tule 
sovellettavaksi nyt säädetyn lainmuutoksen osalta. eräisiin muihin nimittämislakia koskeneisiin 
lainmuutoksiin oli sisällytetty nimenomainen siirtymäsäännös (esim. 1.11.2010 voimaan tulleen 
lain 741/2010 voimaantulosäännös). Tällainen säännös olisi ollut tarpeeton, mikäli olisi katsottu, 
että nimittämislain 23 § koskisi alkuperäisen lain lisäksi lakiin myöhemmin tehtäviä muutoksia. 
erityisesti menettelyä ja organisaatiota koskevissa säädöksissä lähtökohtana oli, että uutta lakia 
noudatetaan sen voimaantulosta lukien, jollei toisin ole nimenomaisesti säädetty. Tuomarinva-
lintalautakunta katsoi, että nimittämislain 10 §:ssä uudistettuja säännöksiä oli tullut noudattaa 
1.7.2011 alkaen myös käsiteltäessä sellaisia nimitysasioita, joissa viran täyttömenettely oli käyn-
nistynyt ennen mainittua ajankohtaa. 

Virka palautettiin hovioikeuteen valmisteltavaksi 1.7.2011 voimaan tulleen 
lain mukaisessa hovioikeuden kokoonpanossa. 

5.3 Muuta
Tuomarinvalintalautakunnan aloitteesta ja yhteistyössä lautakunnan kanssa oikeusministeriö  
järjesti jo toiseen kertaan tuomioistuinten johdolle suunnatun rekrytointikoulutuksen, jonka  
tarkoituksena oli käydä läpi rekrytointiprosessia kokonaisuutena. koulutuksessa perehdyttiin  
virkamiesoikeuteen, tasa-arvolain asettamiin vaatimuksiin sekä muihin tuomareiden rekrytointiin 
liittyviin erityispiirteisiin. Lisäksi koulutuksen tarkoituksena oli tuottaa käytännön taitoja arjen 
rekrytointitilanteisiin ja rekrytointipäätösten tueksi mm. antamalla tietoa siitä, miten haastatella 
hakijoita.
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6

Tuomarinvalintalautakunnan päätoimisen henkilökunnan muodosti-
vat lautakunnan sihteeri Minna Melender sekä osastosihteeri Paula 
Kinnari. 

Lautakunta toimii osoitteessa Pohjoisesplanadi 3, 00170 Helsinki.

lautakunnan  
henkilökunta ja toimitilat
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Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden nimitykset

Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta nimitettäväksi esitetyt hakijat tulivat tuomioistuinlaitoksen 
palvelukseen seuraavanlaisista tehtävistä:

2000: • -

2001: • työtuomioistuinneuvos: yritysjuridiikan professori, työoikeuden dosentti
    • käräjätuomari T 11: ma. oikeussihteeri, kihlakunnansyyttäjä 

2002:  • vakuutusylituomari: eläkelautakunnan puheenjohtaja
           • hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos
           • 2 markkinaoikeustuomaria: ma. professori/johtava hallintovirkamies 
           • 3 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä/kihlakunnansyyttäjä/asianajaja

2003:  • 2 hallinto-oikeustuomaria: hallintojohtaja/ympäristölupayksikön johtaja
           • 2 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä/asianajaja

2004:  • hovioikeudenneuvos: asianajaja
           • 2 hallinto-oikeustuomaria : hallintopäällikkö (ympäristökeskus)/ympäristöneuvos
           • käräjätuomari: kihlakunnansyyttäjä

2005:  • 4 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, vanh. oikeuskanslerinsihteeri/3 asianajajaa 
           • 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies/ympäristönsuojelu- 
   päällikkö/ylitarkastaja

2006:  • 3 käräjätuomaria: ma käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja/kihlakunnansyyttäjä/  
   julkinen oikeusavustaja

2007:  • hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos
  • 7 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja/ma. käräjätuomari,   
    kihlakunnan syyttäjä/ma. kihlakunnansyyttäjä, julkinen oikeusavustaja/2 kihlakunnan-
    syyttäjää/julkinen oikeusavustaja/suunnittelujohtaja
           • 3 hallinto-oikeustuomaria: ympäristöneuvos/ympäristönsuojelupäällikkö/ma. toimisto-
                päällikkö

2008:  • käräjätuomari: 2 kihlakunnansyyttäjää/erityisasiantuntija/ma. käräjätuomari, 
    kihlakunnansyyttäjä/asianajaja/ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja
 • hovioikeudenneuvos: asianajaja
  • hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, vanhempi insinööri/2 lakimiestä

2009:  • 1 Hovioikeudenneuvos: kihlakunnansyyttäjä
            • 5 käräjätuomari: 2 asianajajaa/ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä/ma. käräjä-
    tuomari, julkinen oikeusavustaja/julkinen oikeusavustaja 

2010: • käräjätuomari T 13: lainsäädäntöneuvos
          • 5 käräjätuomaria T 11: 2  ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja/1 ma. käräjä-
     tuomari, kihlakunnansyyttäjä/1 asianajaja/1 kihlakunnansyyttäjä

          • hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies
           • markkinaoikeustuomari T 13: lakimiesavustaja, lainsäädäntöneuvos

2011:  • 3 käräjätuomaria: kihlakunnansyyttäjä/ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja/
    päätoiminen tuntiopettaja

          • 2 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, esittelijä/ma. hallinto-oikeus-
      tuomari, neuvotteleva virkamies
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Sammanfattning

DOmarFörSLagSnämnDen inLeDDe sin verksamhet år 
2000. Bestämmelserna om nämnden ingår i lagen om utnämning 
av domare (205/2000) och statsrådets förordning om utnämning 
av domare (427/2000).

nämndens uppgift är att bereda tillsättningen av ordinarie do-
martjänster och göra motiverade framställningar till statsrådet 
om tillsättningen av sådana tjänster, med undantag av tjänsterna 
som president och justitieråd i högsta domstolen och president 
och förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen. 

På begäran av den domstol som skall göra en framställning om 
utnämning av en ledamot av högsta domstolen eller högsta för-
valtningsdomstolen kan domarförslagsnämnden ge utlåtande 
även om en sådan utnämning.

Domarförslagsnämnden består av en ordförande, en vice ord- 
förande och tio övriga ledamöter samt en personlig ersättare för 
varje ledamot.

8
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9
domarförSlagSnämndenS ledamöter  

och erSättare 1.1.2011–31.12.2011

LedaMöTer         erSäTTare
Ordförande
Presidenten Pauliine Koskelo    Justitierådet Hannu Rajalahti
Högsta domstolen    Högsta domstolen

Vice ordförande
Förvaltningsrådet Sakari Vanhala    Förvaltningsrådet Anne Niemi
Högsta förvaltningsdomstolen    Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrättspresidenten Antero Palaja     Hovrättspresidenten Mikael Krogerus
Åbo hovrätt    östra Finlands hovrätt

överdomaren Hannu Renvall    överdomaren Marjatta Mäenpää
Åbo förvaltningsdomstol    Helsingfors förvaltningsdomstol

Lagmannen Johan Eklund    Lagmannen Heli Lehto-Kinnunen
österbottens tingsrätt    Tusby tingsrätt

Hovrättslagmannen Pirkko Kauppinen    Hovrättslagmannen Esko Randelin
Helsingfors hovrätt    östra Finlands hovrätt

Tingsdomaren Olli Kyrö    Tingsdomaren Marjatta Berg
Päijänne-Tavastlands tingsrätt    esbo tingsrätt

Förvaltningsrättsdomaren Liisa Heikkilä    Förvaltningsrättsdomaren Helena Asikainen
Helsingfors förvaltningsdomstol    kouvola förvaltningsdomstol

marknadsrättsdomaren Maarit Lindroos-Kokkonen   Lagmannen Rauli Rauankoski
marknadsdomstolen    Försäkringsdomstolen

advokat Riitta Leppiniemi    advokat Juhani Karvo
Helsingfors    rovaniemi

Statsåklagaren Leena Metsäpelto    Statsåklagaren Jorma Äijälä
riksåklagarämbetet     riksåklagarämbetet

Professor Outi Suviranta    Juris doktor Mikko Vuorenpää
Helsingfors universitet    Åbo universitet

Som nämndens sekreterare var vicehäradshövding Minna Melender.

9



27

  Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus     2 0 11     Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

under året sammanträdde domarförslagsnämnden 11 gånger. nämnden mottog under året 
104 ärenden (152 ärenden år 2010). 
antalet slutligt avgjorda utnämningsförslag var 115 (142 år 2010).

nämnden har röstat i två ärenden som gällde utnämning av hovrätts- 
råd, i fyra ärenden som gällde utnämning av tingsdomare och i ett 
ärende som gällde utnämning av förvaltningsrättsdomare. De övriga 
utnämningsförslagen har varit enhälliga.

10
domarförSlagSnämndenS 

utnämningSförSlag

Förslagen fördelar sig på följande sätt enligt typer av tjänster:
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i fråga om 85 tjänster var domarförslagsnämndens framställning 
överenstämmande med förslaget från den domstol som hade 
lediganslagit tjänsten. i 30 fall var nämndens framställning  
en annan än domstolens förslag.

i tre utnämningsärenden som gällde utnämning av  lagman och  
i utnämningsärendet som gällde utnämning av försäkringsdomstolens 
överdomare har nämnden låtit arbetshälsoinstitutet utföra ett 
psykologiskt lämplighetstest på sammanlagt 14 sökande och kallat 
sammanlagt 11 sökande till intervju.

en absolut majoritet av dem som har föreslagits bli utnämnda har 
haft även andra än domstolsmeriter och således haft en  mångsidig 
bakgrund. en del av dem har haft en karriär som till största delen 
har bestått av andra uppgifter än tjänstgöring i domstol, även om 
de har utnämnts till ordinarie domartjänst medan de innehaft en 
tjänst som till exempel visstidsförordnad domare eller föredragan-
de i en domstol. över 94 % av sökandena arbetade inom domstols-
väsendet när de inlämnade in sin ansökan. av de sökandena var 
kvinnor 56 % och män 44 %.

av de utnämnda var cirka 97 % (111) anställda inom domstolsväsendet 
och cirka 3 % (4) kom från andra uppgifter. av de utnmända var 51% 
kvinnor.

Vid utgången av 2011 var 7 utnämningsärenden anhängiga  
i nämnden. Den genomsnittliga handläggningstid i domarförs- 
lagsnämnden har varit 53 dagar.

under 2011 har republikens president gjort alla utnämningar i enlighet 
med domarförslagsnämndens framställning.



29

  Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus     2 0 11     Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi

mailto:tuomarinvalintalautakunta.om%40oikeus.fi?subject=
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T u o m a r i n v a l i n t a l a u t a k u n t a 
PL 234 (Pohjoisesplanadi 3), 00171 HeLSInKI 
Puhelin 02956 43400 • Faksi 02956 66021

D o m a r f ö r s l a g s n ä m n d e n
PB 234 (norra esplanaden 3), 00171 HeLSIngFOrS 
Tel 02956 43400 • Fax 02956 66021
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