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Puheenjohtajan 
vuoSikatSauS

Uuden perustuslain ja tuomareiden nimittämislain myötä 
vuonna 2000 perustettu tuomarinvalinta lautakunta 

tulee tänä keväänä toimineeksi yhteensä kymmenen vuotta. 
Nimittämisjärjestelmän uudistus ja lautakunnan toiminta sekä 
virantäyttöasioiden lautakunta käsittelyä edeltävät valmistelu-
vaiheet ovat monessa mielessä jo vakiintuneet. 

Siirtyminen kohti uutta nimityskulttuuria on kuitenkin vienyt 
aikaa. Muun muassa lautakunnalle annettavien lausuntojen 
sisällössä on edelleen tasoeroja. Kuluneen vuoden aikana 
lautakunnalla on myös ollut aihetta vielä nimenomaisesti 
painottaa, ettei ylemmän palkkausluokan virkoja voida pitää 
tuomioistuimen sisäisinä ylenemisvirkoina, joihin nimitet-
täessä virkaiällä olisi erityinen painoarvo, vaan että kaikkien 
virkojen täyttämistä koskevat samat yleiset nimittämisperus-
teet, joiden pohjalta hakijoiden ansioita tulee arvioida ja pun-
nita. Keinoja ja toimia sen edistämiseksi, että pääsy tuomarin 
tehtäviin käytännössä helpottuisi sellaisillekin hakijoille, joilla 
on niihin vaadittavat edellytykset mutta joilta puuttuu varsi-
naista tuomioistuinkokemusta, tarvitaan edelleen. Asioiden 
kehittämisessä riittää siten vielä tehtävää ja haastetta. 

Kertomusvuonna ilmeni tuomareiden nimittämisjärjestelmän 
kannalta valitettavana pidettävä ongelma myös tuomareita  
koskevassa virkaehtosopimuksessa sovittujen palkkausluokkien 
korotusten eli ns. kuoppakorotusten kohdentamisessa nouda-
tetun menettelyn vuoksi. Oikeus ministeriö on kohdentaessaan 
palkkausluokan korotukset tuomioistuimiin antanut samalla 
ohjeen niiden kohdentamisesta yksilötasolla sisäisen virkaiän 
mukaan. Kysymyksessä on virkaylennykseen rinnastuva toimi, 
joka näissä tapauksissa on määräytynyt toimeenpanovallan 
hallinnollisen ohjeen mukaan eikä nimittämismenettelyä ja 
nimittämisperusteita noudattaen. Tilanne on vaikeasti yhteen 

Pauliine Koskelo
puheenjohtaja
Korkeimman oikeuden presidentti
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sovitettavissa vuoden 2000 uudistuksilla nimenomaisesti tavoi-
tellun uuden kulttuurin kanssa. 

Vuoden 2010 alusta lukien voimaan tullut käräjäoikeusverkos-
ton uudelleenjärjestely on kertomus vuoden aikana ulottanut 
vaikutustaan myös 
tuomarinvalintalautakunnan toimintaan. Yhtäältä lautakunnan 
läpi kulki runsaasti asioita, joissa oli kysymys vain virkasiir-
roista vanhoista uusiin käräjäoikeuksiin. Toisaalta uudistuksen 
toimeenpanovaiheeseen liittynyt tarve arvioida tuomarinvirko-
jen kohdentamista on aiheuttanut lykkäyksiä virkojen vakinai-
seen täyttämiseen. Sen myötä tuomarinvalintalautakunnassa 
käsiteltäväksi tulleita varsinaisia virantäyttöasioita oli vuonna 
2009 tavallista vähemmän.

Vuosi 2009 oli nykyisen lautakunnan toimikauden viimeinen 
kokonainen kalenterivuosi. Uudessa kokoonpanossa lauta-
kunta toimii toukokuusta 2010 lukien, toivottavasti menes- 
tyksellä ja nimittämisjärjestelmää edelleen kehittäen.

Pauliine Koskelo
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I vår har domarförslagsnämnden, som inrättades år 2000 i 
och med den nya grundlagen och lagen om utnämning  

av domare, verkat i sammanlagt tio år. Reformen av utnäm-
ningssystemet och nämndens verksamhet samt de berednings-
skeden som föregår nämndens behandling av tillsättandet av 
tjänster har i många avseenden redan blivit praxis. 

Övergången till en ny utnämningskultur har emellertid tagit 
tid. Bland annat nivån på innehållet i de utlåtanden som ges 
till nämnden varierar fortfarande. Under det gångna året har 
nämnden också haft anledning att än en gång uttryckligen 
betona att tjänster i en högre löneklass inte kan betraktas som 
en domstols interna befordningstjänster så att tjänsteåldern 
skulle vara av särskild vikt när de tillsätts, utan för tillsättandet  
av alla tjänster gäller samma allmänna utnämningsgrunder  
utifrån vilka sökandenas meriter ska bedömas och vägas.  
Det behövs fortfarande metoder och åtgärder för att det i  
praktiken ska bli lättare att få tillträde till domaruppgifter  
även för sådana sökande som har de förutsättningar som  
krävs men som saknar egentlig domstolserfarenhet. Arbetet 
och utmaningarna räcker således fortfarande till när det gäller  
att utveckla saker och ting. 

Under verksamhetsåret kom det också fram ett problem som  
är beklagligt med tanke på domarutnämningssystemet och som 
beror på det förfarande som iakttagits vid fördelningen av de 
löneklassjusteringar som överenskommits i det tjänstekollek-
tivavtal som berör domarna, alltså de s.k. gropförhöjningarna. 
När justitieministeriet fördelat löneklassjusteringarna bland 
domstolarna har man samtidigt gett anvisningar om att de  
på individnivå ska fördelas enligt den interna tjänsteåldern.  
Det är fråga om en åtgärd som kan jämställas med befordring  
och som i dessa fall har bestämts enligt den verkställande  

ordförandeS 
årSöverSikt

Pauliine Koskelo
ordförande
president i Högsta domstolen
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maktens administrativa anvisningar och inte med iakttagande 
av utnämningsförfarandet och utnämningsgrunderna. Det är 
svårt att få situationen att gå ihop med den nya kultur som 
uttryckligen eftersträvats med reformerna år 2000. 

Den omorganisering av nätverket av tingsrätter som trädde  
i kraft vid ingången av 2010 har under verksamhetsåret  
också påverkat domarförslagsnämndens verksamhet. Å ena 
sidan behandlade nämnden en mängd ärenden där det bara 
var fråga om överföringar av tjänster från gamla till nya tings-
rätter. Å andra sidan har det behov av att utvärdera fördel-
ningen av domartjänsterna som hänförde sig till reformens 
verkställighetsfas orsakat uppskov när det gällt att tillsätta 
tjänster ordinarie. I och med detta kom det 2009 färre  
sådana ärenden än vanligt som gällde tillsättandet av tjänster  
ordinarie till domarförslagsnämnden för behandling.

År 2009 var det sista hela kalenderåret av den nuvarande 
nämndens mandatperiod. Från maj 2010 arbetar nämnden  
i ny sammansättning, förhoppningsvis framgångsrikt och  
med att vidareutveckla utnämningssystemet.

Pauliine Koskelo
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1. tuomarinvalintalautakunta  
      ja Sen tehtävät

Tuomarinvalintalautakunta aloitti 
toimintansa vuonna 2000. Sitä 

koskevat säännökset sisältyvät tuo-
mareiden nimittämisestä annettuihin 
lakiin (205/2000) ja valtioneuvoston 
asetukseen (427/2000). 

Lautakunnan tehtävänä on valmis-
tella ja tehdä perusteltu esitys val-
tioneuvostolle vakinaisen tuomarin 
viran täyttämistä koskevissa asioissa 
lukuun ottamatta korkeimman oikeu-
den presidentin ja oikeusneuvoksen 
sekä korkeimman hallinto-oikeuden 
presidentin ja hallintoneuvoksen 
virkoja. 

Tuomarinvalintalautakunta voi esityksen tekevän tuomioistuimen pyynnöstä 
myös antaa lausunnon korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeu-
den jäsenen nimittämistä koskevassa asiassa. 
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2.	 TuomarinvalinTalauTakunnan	jäseneT		
	 ja	varajäseneT		1.1.–31.12.2009

             Jäsenet       VaraJäsenet

puheenjohtaja
presidentti Pauliine Koskelo oikeusneuvos Liisa Mansikkamäki
Korkein oikeus Korkein oikeus

varapuheenjohtaja hallintoneuvos
hallintoneuvos Olof Olsson Anne Niemi
Korkein hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus

hovioikeuden presidentti  hovioikeuden presidentti Lauri Melander,
Antero Palaja 1.10.2009 alkaen hovioikeuden presidentti
Turun hovioikeus Mikael Krogerus, Itä-Suomen hovioikeus

hallinto-oikeuden ylituomari  hallinto-oikeuden ylituomari
Hannu Renvall Heikki Jukarainen
Turun hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus

laamanni Johan Eklund  laamanni Harri Mäkinen,
Vaasan käräjäoikeus 1.10.2009 alkaen laamanni Juha Hyvärinen
 Kuopion käräjäoikeus

hovioikeudenlaamanni Raija Karppinen, hovioikeudenlaamanni Olavi Snellman
1.3.2009 alkaen hovioikeudenlaamanni Itä-Suomen hovioikeus
Pirkko Kauppinen, Helsingin hovioikeus 

käräjätuomari Anne Heimola käräjätuomari Olli Kyrö
Seinäjoen käräjäoikeus Lahden käräjäoikeus

hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää hallinto-oikeustuomari Marja Lampi 
11.6.2009 saakka, 1.10.2009 alkaen hallinto- 11.6.2009 saakka, 1.10.2009 alkaen
oikeustuomari Marja Lampi,  hallinto-oikeustuomari Helena Asikainen, 
Vaasan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus

vakuutusoikeuden laamanni markkinaoikeustuomari
Rauli Rauankoski Maarit Lindroos-Kokkonen
Vakuutusoikeus Markkinaoikeus

asianajaja Salme Sandström, Helsinki asianajaja Juhani Karvo, Rovaniemi

valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski, valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto,
1.10.2009 alkaen valtionsyyttäjä  1.10.2009 alkaen valtionsyyttäjä Jorma Äijälä
Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjän- Valtakunnansyyttäjänvirasto
virasto

professori Antti Jokela, Turun yliopisto professori Raimo Lahti, Helsingin yliopisto 

Lautakunnan sihteeri varatuomari Minna Melender
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3.	 TuomarinvalinTalauTakunnan		
	 	nimiTysesiTykseT

Kaikkiaan nimitysesityksiä on kertomusvuonna tehty 74 (vuonna 2008:118). Nimitysesityksiin ei 
sisälly käräjäoikeusuudistuksesta johtuneet virkasiirrot, joita oli yhteensä 241. Yhden viran täyttö 

jouduttiin lautakunnassa käsittelemään kahteen kertaan, sillä ensimmäisellä kerralla virkaan esitetty 
hakija peruutti hakemuksensa ennen nimittämistä.

Valtioneuvosto antoi asetuksen 12.6.2008 käräjäoikeuksien tuomiopiireistä. Tammikuun 1. päivänä 
2010 voimaan tulleen asetuksen mukaan Suomeen tuli aikaisempien 54 käräjäoikeuden sijasta  
27 käräjäoikeutta. Käräjäoikeuslain 1 §:n 4 momentin (629/2005) mukaan käräjäoikeuksien tuomio-
piirejä yhdistämällä perustetussa käräjäoikeudessa voi yhdistämisen niin edellyttäessä tilapäisesti  
olla useampi kuin yksi laamannin virka. Tällöin yhteen niistä kuuluu toimiminen viraston päällikkönä. 
Viraston päällikkönä toimivan laamannin virka täytetään kussakin käräjäoikeudessa ensimmäisen 
kerran niin, että virka julistetaan uudessa käräjäoikeudessa toimivien laamannien haettavaksi ja täy-
tetään noudattaen muuten, mitä tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa säädetään laamannin 
viran täyttämisestä.

Tuomarinvalintalautakunta käsitteli vuonna 2009 yhden käräjäoikeusuudistuksesta johtuvan 
laamanninimityksen ja yhteensä 241 virkasiirtoasiaa.

Tuomarinvalintalautakunta on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa.

Lautakunta on äänestänyt yhdessä hovioikeuden presidentin, yhdessä käräjäoikeuden laamannin,
viidessä hovioikeudenneuvoksen ja kolmessa käräjätuomarin viran täyttämistä koskevassa nimitys-
asiassa. Muut nimitysesitykset ovat olleet yksimielisiä.

Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitys oli yhteneväinen viran auki julistaneen tuomioistuimen esi-
tyksen kanssa 55 viran osalta ja poikkesi viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksestä 19 kertaa.

Lautakunta on yhdessä hovioikeuden presidentin ja yhdessä käräjäoikeuden laamannin virkaa 
koskevassa nimitysasiassa teettänyt Työterveyslaitoksen psykologisen soveltuvuusselvityksen 
yhteensä 6 hakijalle ja kutsunut haastatteluun saman verran hakijoita.  

Lautakuntaan saapui kertomusvuonna 316 asiaa (vuonna 2008 117). Vuoden päättyessä lauta-
kunnassa oli vireillä 2 nimitysasiaa. Nimitysasioiden keskimääräinen käsittelyaika tuomarinvalinta-
lautakunnassa on ollut  52 päivää.

Tasavallan presidentti on vuonna 2009 tehnyt kaikki nimityspäätökset tuomarinvalintalautakunnan 
esitysten mukaisesti.
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Tuomarinvalintalautakunta on kertomusvuonna tehnyt seuraavat 
nimitysesitykset:

HoVioikeuden presidentin d 19 Virkaan

 Helsingin hovioikeuteen            hovioikeuden presidentti Mikko Johannes Könkkölä

HoVioikeuden presidentin d 19 Virkaan

 Vaasan hovioikeuteen hovioikeudenlaamanni Olli Ilmari Varila

Laamannin Virkaan t 17
 Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Lars Per Einar Karlsson
 Kemi-Tornion käräjäoikeuteen ma. laamanni, käräjätuomari Jyrki Samuli Kiviniemi
 
HoVioikeudenLaamannin Virkaan t 16
 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Risto Juhani Hänninen
 Turun hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Heikki Olavi Särkilä
 Itä-Suomen hovioikeuteen ma. laamanni, käräjätuomari Esko Antero Randelin

HoVioikeudenneuVoksen Virkaan t 14
 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Riitta Marja-Leena Virolainen
  hovioikeudenneuvos Ulla Maria Rantanen
  hovioikeudenneuvos Merja Helena Halme-Korhonen
  hovioikeudenneuvos Eva Elisabeth Bygglin
  hovioikeudenneuvos Jukka Kalervo Kontio
  hovioikeudenneuvos Jukka Taavi Sakari Heikkilä
 Itä-Suomen hovioikeuteen käräjätuomari Riitta-Liisa Hietala
 Kouvolan hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen
  hovioikeudenneuvos Marja Helena Hennen
 Turun hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Markku Ilmari Nieminen
  hovioikeudenneuvos Riitta Kaarina Sandholm
  hovioikeudenneuvos Sirpa Hillevi Saarnilehto
 Vaasan hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Antti Mikko Salomo Vaittinen

HoVioikeudenneuVoksen Virkaan t 12
 Helsingin hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Seppo Juhani Ovaskainen
  ma. hovioikeudenneuvos,       
  esittelijäneuvos Timo Pekka Vilhelm Vuojolahti
 Kouvolan hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos Lea Hannele Nousiainen
  kihlakunnansyyttäjä Anne Kristiina Åstedt
 Rovaniemen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Pasi Jouni Mikael Oikkonen
 Turun hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Seija Anneli Uitto
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käräJäTuomarin virkaan T 13
 Espoon käräjäoikeuteen käräjätuomari Eeva Virpi Maria Tikka 
 Helsingin käräjäoikeuteen hovioikeudenneuvos Jouko Juhani Rantanen
  käräjätuomari Tuula Hannele Myllykangas
 Kuopion käräjäoikeuteen käräjätuomari Marja Riitta Helena Makkonen
 Kuusamon käräjäoikeuteen käräjätuomari Senja Kyllikki Vasama
 Lahden käräjäoikeuteen käräjätuomari Seija Anneli Pälsi
 Lappeenrannan käräjäoikeuteen käräjätuomari Pekka Johannes Niskanen
 Lohjan käräjäoikeuteen käräjätuomari Liisa Mirjami Koskimies
 Oulun käräjäoikeuteen käräjätuomari Juhani Kalervo Laurinolli
  käräjätuomari Kari Mika Markus Turtiainen
 Rovaniemen käräjäoikeuteen käräjätuomari Tuula Marjatta Hiukka-Poikela
 Tampereen käräjäoikeuteen käräjätuomari Jorma Tapio Huuhtanen
  käräjätuomari Arto Tapani Lintunen 
  (Pirkanmaan käräjäoikeuteen 2010)
 Turun käräjäoikeuteen käräjätuomari Leena Marketta Alanne
  käräjätuomari Iiris Kristiina Rapeli  
  (Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen 2010)
 Vantaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Risto Kalervo Tikka
 
käräJäoikeusTuomarin virkaan T 13 (maaoikeusasioiden vastuutuomari) 
 Vaasan käräjäoikeuteen käräjätuomari Jorma Tapani Väyrynen

käräJäTuomarin virkaan T 11
 Ahvenanmaan käräjäoikeuteen asianajaja Irina Monica Bernice Wikström
 Espoon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Tiina Helinä Veranen
 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen (2010)
  ma. käräjätuomari, viskaali Topi Harri Juhani Kilpeläinen
 Helsingin käräjäoikeuteen ma. oikeussihteeri, viskaali Minna-Liisa Hällström
 Hyvinkään käräjäoikeuteen ma. esittelijä, viskaali Mari Pauliina Hermunen
 Keski-Suomen käräjäoikeuteen (2010)
  ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Harri Olavi Heikkilä
 Kouvolan käräjäoikeus käräjätuomari Jukka Matti Hallavainio
 Lahden käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, asessori Aki Petteri Rasilainen
 Lappeenrannan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, 
  kihlakunnansyyttäjä Pekka Johannes Niskanen
  ma. käräjätuomari, viskaali Hannu Tapani Rantalainen
 Oulun käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Mika-Pekka Sarkkinen
  ma. käräjätuomari Pia Janika Kaski
 Pohjois-Savon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, 
  viskaali Terttu Liisa Marjatta Laatikainen
  ma. käräjätuomari, viskaali Seppo Martti Olavi Isometsä
  julkinen oikeusavustaja Airi Hannele Lappi
 Porin käräjäoikeuteen käräjätuomari Martti Juhani Juntikka
 Porvoon käräjäoikeuteen asianajaja Anders Johan Valdemar Cederberg
 Riihimäen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, 
  julkinen oikeusavustaja Jarmo Tapio Uhlbäck
 Satakunnan käräjäoikeuteen (2010)
  ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Kari Tapani Laine
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 Tampereen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Ritva Anneli Naskali 
  (Pirkanmaan käräjäoikeuteen 2010)
 Vaasan käräjäoikeuteen kansliapäällikkö Tomi Pekka Vistilä
 Vantaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Sinikka Marjatta Kannisto

hallinTo-oikeusTuomarin virkaan T 13
 Helsingin hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Eija Orvokki Rosendahl
 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Ann-Mari Marjukka Pitkäranta
 Kuopion hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Raimo Antero Härkönen

hallinTo-oikeusTuomarin virkaan T 11
 Kouvolan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, 
  hallinto-oikeussihteeri Jari Martti Mäki-Runsas 
 Kuopion hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari,  
  hallinto-oikeussihteeri Päivi Hannele Toivanen
  ma. hallinto-oikeustuomari, 
  hallinto-oikeussihteeri Riikka Johanna Tiainen
 Oulun hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari,  
  hallinto-oikeussihteeri Anne Johanna Niemi
 
vakuuTusoikeuDen vakuuTusoikeusTuomarin virkaan T 13
  vakuutusoikeustuomari Jari Tapani Makkonen

vakuuTusoikeuDen vakuuTusoikeusTuomarin virkaan T 11
  ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Tuula Anneli Hirsto
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Käräjäoikeusuudistuksesta johtuneet virkasiirrot

Turun hovioikeuspiiri

kanta-Hämeen käräJäoikeuteen (2010)
Forssa-Loimaan käräjäoikeuden
 käräjätuomari Timo Tapio Martikainen käräjätuomarin T 13 virkaan
Hämeenlinnan käräjäoikeuden
 laamanni Risto Kalevi Setälä laamannin T 17 virkaan, johon ei kuulu  
 toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Harri Jaakko Antero Lintumäki käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Virpi Helena Ilmavirta käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Eija-Leena Tuulikki Uotila käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Teppo Atso Alarik Sarvilinna käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jari Jouko Allan Kirmo käräjätuomarin (maaoikeusasioiden  
 vastuutuomari) T 13 virkaan
 käräjätuomari Markku Tapio Laine käräjätuomarin T 11 virkaan
 maaoikeusinsinööri Jukka Matti Lahtinen maaoikeusinsinöörin T 12 virkaan

Länsi-uudenmaan käräJäoikeuteen (2010)
Lohjan käräjäoikeuden
 käräjätuomari Kirsti Irmeli Hakola käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Kari Erkki Antero Kanerva käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Liisa Mirjami Koskimies käräjätuomarin T 13 virkaan
Raaseporin käräjäoikeuden
 käräjätuomari Lisbeth Valdine Karén käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Klaus Ragnar Ekelund käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Leif Torsten Andersson käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Henry Sakari Pomell käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Pertti Olavi Mäkilaurila käräjätuomarin T 11 virkaan

pirkanmaan käräJäoikeuteen (2010)
Ikaalisten käräjäoikeuden
 laamanni Tarmo Juhani Rokala laamannin T 15 virkaan, johon ei kuulu  
 toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Tuula Sinikka Lehto käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Sirpa Elina Pakkala käräjätuomarin T 11 virkaan
Tampereen käräjäoikeuden
 käräjätuomari Kai Ilmari Dunder käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jouko Kaarlo Strander käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Olli Kalervo Hakala käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Riitta Marketta Puhakka käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jukka Antero Peltonen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Seppo Juhani Tervonen  käräjätuomarin T 13 virkaan
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 käräjätuomari Mirja-Leena Mäkinen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Päivi Heljä Eliisa Kilpikari käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Riitta Liisa Mattila käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Hannu Mikael Vesto käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Aulikki Eeva-Liisa Stenbäck käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Maija Helena Kunnas käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Heikki Tapio Kainulainen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Pekka Oiva Juhani Nisula käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Pertti Urmas Tapio Tuominen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Anja Kaarina Aulomaa käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Kimmo Tapani Valkiala käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Juha Petteri Palomäki käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Ilari Sorsimo käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Arto Tapani Lintunen  käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Jorma Tapio Huuhtanen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Satu Helena Saarensola käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Säde Riitta Suojanen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Minna Elisabet Vuolinko käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Ari Niilo Ilmari Prykäri käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Marja Helena Virtanen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Eija Irmeli Tiukuvaara käräjätuomarin T 11 virkaan
Toijalan käräjäoikeuden
 käräjätuomari Tarja Pilvikki Rossi käräjätuomarin T 13 virkaan

varsinais-suomen käräJäoikeuTeen (2010)
Forssa-Loimaan käräjäoikeuden
 käräjätuomari Kimmo Heikki Suorsa käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Matti Olavi Kolehmainen käräjätuomarin T 11 virkaan
Salon käräjäoikeuden
 laamanni Pekka Kalle Johannes Tuomaala laamannin T 16 palkkausluokan virkaan, 
 johon ei kuulu toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Timo Martti Sakari Peltonen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jorma Antero Salonen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Olli Ilmari Kuusinen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Vesa-Matti Juhani Valkama käräjätuomarin T 11 virkaan
Paraisten käräjäoikeuden
 laamanni Charles Vilhelm Fredrik Lindroos laamannin T 15 palkkausluokan virkaan, 
 johon ei kuulu toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Annika Charlotte Nygård käräjätuomarin T 13 virkaan
Turun käräjäoikeuden
 käräjätuomari Hannu Kullervo Vuorenpää käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Yrjö Sakari Luojola käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Lars Folke Bjur Nyström käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Antti Rikhard Huiskala käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Eero Juhani Mattila käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Kimmo Pekka Leskinen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Hannu Aarne Uolevi Karsio käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Simo Sakari Partanen käräjätuomarin T 13  virkaan
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 käräjätuomari Marja Terttu Katariina Ulfstedt käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Mari Lovis Jaakkola käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Pekka Antero Aaltonen käräjätuomarin T 13virkaan
 käräjätuomari Kimmo Juhani Simola käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Juha Martin Adrian Wainio käräjätuomarin T 13 
 (maaoikeusasioiden vastuutuomari) virkaan
 käräjätuomari Asko Erik Nurmi käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Tapio Juhani Katajamäki käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Arto Viljo Kalevi Toukosalo käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Markku Antero Välimäki käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Arja Inkeri Maunula käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Iris Kristiina Rapeli käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Leena Marketta Alanne käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Kirsi Hannele Kanerva käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Pekka Tapio Määttä käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Timo Antero Lehtonen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Katriina Sirkka Johanna Heiskanen käräjätuomarin T 11 virkaan
 maaoikeusinsinööri Kimmo Kustaa Nevavuori maaoikeusinsinöörin T 12 virkaan
Vakka-Suomen käräjäoikeuden
 käräjätuomari Matti Veli Viljo Mikkola käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Anneli Elisabet Poukka käräjätuomarin T 11 virkaan

helsingin hovioikeuspiiri

iTä-uuDenmaan käräJäoikeuTeen (2010) 
Porvoon käräjäoikeuden
 käräjätuomari Maija-Liisa Karlsson käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Vesa Pekka Komulainen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Melise Diana Roiha-Sjöblom käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Karl Mikael Selander käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Anders Johan Valdemar Cederberg käräjätuomarin T 11 virkaan

vaasan hovioikeuspiiri

eTelä-pohJanmaan käräJäoikeuTeen (2010)
Kauhajoen käräjäoikeuden 
 käräjätuomari Jari Pekka Rönkkö käräjätuomarin T 13 virkaan
Kauhavan käräjäoikeuden 
 laamanni Kalevi Antti Antero Kauronen laamannin T 15 virkaan, johon ei kuulu  
 toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Kirsti Hannele Rudanko käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Juha Antti Niemi-Pynttäri käräjätuomarin T 11 virkaan
Seinäjoen käräjäoikeuden
 käräjätuomari Kari Matti Juhani Onikki käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Taimi Päivikki Hirvelä käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Helena Männikkö käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jorma Johannes Isotalo käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Anne Kaarina Heimola käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola käräjätuomarin T 11 virkaan
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Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuteen (2010)
 Kokkolan käräjäoikeuden
 laamanni Leena Marjatta Tokola laamannin T 17 virkaan
 käräjätuomari Erkki Juhani Seppä käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Hasse Ilmari Häkki käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Liisa Tellervo Männikkö käräjätuomarin T 11 virkaan
Mustasaaren käräjäoikeuden
 käräjätuomari Björn Erik Beijar käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Johan Erik Karlais käräjätuomarin T 11 virkaan

keski-suomen käräJäoikeuTeen (2010) 
Jyväskylän käräjäoikeuden
 käräjätuomari Jaakko Yrjö Markku Rinne käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Ilkka Bertel Ruopuro käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Heikki Antti Lehtinen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Mauri Erik Leppänen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Raili Marjatta Sahi käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Erkki Pekka Juhani Marttila käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Päivi Kyllikki Penttinen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Matti Ylermi Kuuliala käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Jorma Antero Eirola käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Eeva Annikki Talves-Lehtinen käräjätuomarin T 11 virkaan

Jämsän käräjäoikeuden
 laamanni Paavo Olavi Leppämäki laamannin T 15 virkaan, johon ei kuulu  
  toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Osmo Ilkka Paavali Riepponen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Hannu Kari Tapani Kilpelä käräjätuomarin T 11 virkaan
Äänekosken käräjäoikeuden
 käräjätuomari Esa Kullervo Pekkarinen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Markku Heikki Jalmari Aalto käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Teemu Tapani Vuorialho käräjätuomarin T 11 virkaan

pohJanmaan käräJäoikeuTeen (2010)
Mustasaaren käräjäoikeuden
 laamanni Karin Else-Maj Träskman laamannin T 17 virkaan, johon ei kuulu 
 toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Fred Daniel Allén käräjätuomarin T13 virkaan
 käräjätuomari Clas Fredrik Gunnar Träskman käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Peik Johannes Strömsholm käräjätuomarin T 11 virkaan
Vaasan käräjäoikeuden
 käräjätuomari Heikki Olavi Turtonen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Hagar Gabriela Nordström käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jorma Tapani Väyrynen (maaoikeusasioiden vastuutuomari)
 käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Ilkka Kalevi Ylönen käräjäoikeustuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Ulla-Maj Leppäkorpi käräjätuomarin T 11 virkaan
 maaoikeusinsinööri Simo Mikael Mikkola maaoikeusinsinöörin T 12 virkaan
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satakunnan käräJäoikeuteen (2010)
Porin käräjäoikeuden
 käräjätuomari Esko Kalevi Simola käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Kai Kullervo Nisula käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Juhani Simo Einari Pitkäniemi käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Riikka Elina Sandholm käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Paula Helena Ramstedt käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Raija Helena Perä-Takala käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari John Mikael Illman käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jukka Sakari Harju käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Annette Iris Anita Santamaa käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Liisa-Maija Mikkonen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Martti Juhani Juntikka käräjätuomarin T 11 virkaan
Rauman käräjäoikeuden
 käräjätuomari Jussi Paavo Tapio Konttinen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Iiro Tapani Lehtinen käräjätuomarin T 13 virkaan

iTä-suomen hovioikeuspiiri

eteLä-saVon käräJäoikeuteen (2010)
Mikkelin käräjäoikeuden
 käräjätuomari Johan Henrik Räisänen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Mikko Kaarlo Juhani Tuulos käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Hanna Marjatta Jaakonsaari käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Ismo Antero Kovanen (maaoikeusasioiden vastuutuomari) käräjä- 
 tuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Eija Liisa Pitkänen käräjätuomarin T 11 virkaan
 maaoikeusinsinööri Seppo Kalevi Karp maaoikeusinsinöörin T 12 virkaan 
Pieksämäen käräjäoikeuden
 laamanni Niilo Juhani Mali laamannin T 15 virkaan, johon ei kuulu toimiminen
 viraston päällikkönä
 käräjätuomari Martti Tuomas Paavola käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Arja Tyyne Esteri Julkunen käräjätuomarin T 11 virkaan
Savonlinnan käräjäoikeuden
 käräjätuomari Jukka Kullervo Vaanamo käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Mika Kalervo Huovila käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Pekka Ilmari Heiskanen käräjätuomarin T 13 virkaan

kainuun käräJäoikeuteen (2010)
Kajaanin käräjäoikeuden
 käräjätuomari Jouko Tapio Saari käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Heino Ensio Huttu käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Matti Markku Pussinen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Tarja Margit Kristiina Airakorpi käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Aarno Kari Juhani Airakorpi käräjätuomarin T 11 virkaan
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pohJois-karJalan käräJäoikeuTeen (2010)
Joensuun käräjäoikeuden
 käräjätuomari Ilkka Antero Myllynen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Heikki Elias Piiroinen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Martti Kalevi Julkunen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Viljo Kalevi Asp käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Pekka Martti Juhani Janhunen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Lasse Olavi Syrjänen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Raija Aulikki Riikonen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Juha Einari Nieminen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Tuija Hannele Turpeinen käräjätuomarin T 11 virkaan
Nurmeksen käräjäoikeuden
 laamanni Heli Kaarina Suurpalo laamannin T 15 virkaan, johon ei kuulu 
 toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Lasse Palsio käräjätuomarin T 13 virkaan

pohJois-savon käräJäoikeuTeen (2010)
Iisalmen käräjäoikeuden
 käräjätuomari Hannu Ilmari Laitinen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Erkki Johannes Kuvaja käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Heikki Osmo Antero Pulkka käräjätuomarin T 13 virkaan

Kuopion käräjäoikeuden
 käräjätuomari Jorma Antero Tossavainen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Esko Antero Randelin käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Laura Kyllikki Lehkonen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Hannu Pekka Lindgren (maaoikeusasioiden vastuutuomari) käräjä-
 tuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Mikko Eerikki Rautsi käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Petri Sahi käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Marja Riitta Helena Makkonen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Leena Elina Ruuskanen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Veli Heikki Hakkarainen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Seppo Johannes Hyartt käräjätuomarin T 11 virkaan
 maaoikeusinsinööri Joko Olavi Sillanpää maaoikeusinsinöörin T 12 virkaan
Varkauden käräjäoikeuden
 käräjätuomari Jukka Heikki Lumiala käräjätuomarin T 13 virkaan

kouvolan hovioikeuspiiri

eTelä-karJalan käräJäoikeuTeen (2010)
Lappeenrannan käräjäoikeuden
 laamanni Ilkka Veikko Oskari Ryynänen laamannin T 17 virkaan
 käräjätuomari Ulla Sinikka Mäkinen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Seppo Juhani Nuuttila käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Terhi Päivi Tuulia Anttila käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Matti Juhani Korhola käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Pirjo Anneli Peura-Vasama käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Ilpo Tapio Vainikainen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jukka Olavi Turunen käräjätuomarin T 11 virkaan
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kymenlaakson käräJäoikeuTeen (2010)
Kotkan käräjäoikeuden
 laamanni Hilpi Päivi Elina Ketola laamannin T 17 virkaan, johon ei kuulu
 toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Ossi Veli Pekka Pöyhönen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Hans Mikael Lindström käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Arto Olavi Helenius käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Markku Tapani Aholainen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Marja Helena Lehtimäki käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Seppo Juhani Kujala käräjätuomarin T 11 virkaan
Kouvolan käräjäoikeuden
 käräjätuomari Anneli Orvokki Tommola käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Marja Hannele Varpila käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jorma Juhani Korvuo käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Markku Antti Turjansalo käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Liisa Marjut Tiittanen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Pekka Tapani Sippo käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Jukka Matti Hallavainio käräjätuomarin T 11 virkaan

päiJäT-hämeen käräJäoikeuTeen (2010)
Lahden käräjäoikeuden
 laamanni Juha-Matti Murto laamannin D 18 virkaan
 käräjätuomari Olli Sakari Kyrö käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Kari Unto Antero Penttilä käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Pirkko-Leena Marketta Koljonen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Anne Katriina Halme käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Tarja Tellervo Silfvenius käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Markku Paavo Kalervo Leporanta käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Helinä Aulikki Rehn käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Markku Eino Olavi Vuorio käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Silja Aura Leena Simula käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jari Seppo Juhani Karppinen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Petri Ismo Kullervo Honka käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Hanna Maria Anneli Paronen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Lasse Juhani Tamminen käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Vilja Ritva Maria Kutvonen käräjätuomarin T 11 virkaan

hyvinkään käräJäoikeuTeen (2010)
Riihimäen käräjäoikeuden
 käräjätuomari Risto Allan Kollin käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Marja Marketta Räbinä käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jarmo Tapio Uhlbäck käräjätuomarin T 11 virkaan

rovaniemen hovioikeuspiiri

lapin käräJäoikeuTeen (2010)
Kemijärven käräjäoikeuden
 käräjätuomari Keijo Kalevi Ala-Kojola käräjätuomarin T 13 virkaan
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Lapin käräjäoikeuden
 käräjätuomari Esko Tapani Hohti käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Kauko Juhani Kontio käräjätuomarin T 11 virkaan
Rovaniemen käräjäoikeuden
 käräjätuomari Eila Anneli Väistö käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Tuula Marjatta Hiukka-Poikela käräjätuomarin T 11 virkaan
 käräjätuomari Reetta Elisa Löija käräjätuomarin T 11 virkaan
 maaoikeusinsinööri Tapio Kimmo Mikkola maaoikeusinsinöörin T 12 virkaan

oulun käräJäoikeuTeen (2010)
Kuusamon käräjäoikeuden
 käräjätuomari Senja Kyllikki Vasama käräjätuomarin T 11 virkaan

ylivieska-raahen käräJäoikeuTeen (2010)
Raahen käräjäoikeuden
 käräjätuomari Timo Pekka Tammiketo käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jyrki Pauli Määttä käräjätuomarin T 11 virkaan
Ylivieskan käräjäoikeuden
 laamanni Seija-Riitta Kuurinmaa-Myllyniemi laamannin T 17 virkaan, johon ei  
 kuulu toimiminen viraston päällikkönä
 käräjätuomari Aarne Aukusti Korhonen käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Heikki Ensio Sneck käräjätuomarin T 13 virkaan
 käräjätuomari Jaakko Eeli Rieti Raittila käräjätuomarin T 11 virkaan

Esitykset jakaantuvat virkatyypeittäin seuraavasti:

hovioikeuden presidentti 2

käräjäoikeuden laamanni 2 

hovioikeudenlaamanni 3

hovioikeudenneuvos  19

käräjätuomari 38 

maaoikeusvastuutuomari 1

hallinto-oikeustuomari 7

vakuutusoikeustuomari 2

 YHTEENSä  74
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4.	 virka	Tai	muu	TehTävä,	josTa	
	 nimiTeTTäviksi	esiTeTyT	TuomariT	
	 ovaT	siirTyneeT

Selkeällä pääosalla nimitettäviksi esitetyistä on ollut muitakin ansioita kuin tuomioistuinpalve-
lua ja siten varsin monipuolinen tausta. Osalla heistä pääosa työurasta on koostunut muusta  

kuin tuomioistuinpalveluksesta, vaikka he ovat tulleet nimitetyiksi vakinaiseen tuomarinvirkaan  
esimerkiksi määräaikaisen tuomarin tai esittelijän virasta. Hakijoista noin 90 prosentilla vakituinen 
työpaikka oli tuomioistuinlaitoksen palveluksessa hakemuksen jättäessään. Aikaisempina vuosina 
luku on ollut vastaavaa suuruusluokkaa.

Mies- ja naishakijoita virkoihin oli lähes yhtä monta. 

 Nimitetyistä oli tuomioistuinlaitoksen palveluksessa noin 92 prosenttia (68) ja tuomioistuin- 
laitoksen ulkopuolelta noin 8 prosenttia (6). Ulkopuolisia hakijoita on ollut edelleen suhteellisen 
vähän, lukuun ottamatta syyttäjälaitoksen piiristä tulleita hakijoita, joiden määrä on ollut kasvussa.

Luvuissa ei ole mukana ns. virkojen siirtoja tuomioistuimesta toiseen.  
Naisia nimitetyistä oli 48 %. 
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 Nimitetyt

hovioikeuDen presiDenTTi hovioikeuden presidentti ………………………………………1

   hovioikeudenlaamanni …………………………………………1 

laamanni   laamanni  …………………………………………………………1

   ma. laamanni, käräjätuomari …………………………………1 

   

hovioikeuDenlaamanni  hovioikeudenneuvos  ……………………………………………2

   ma. laamanni, käräjätuomari …………………………………1

hovioikeuDenneuvos   hovioikeudenneuvos  ………………………………………… 12

   ma. hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos  ………………2

   ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari   …………………1

   ma. hovioikeudenneuvos, asessori  …………………………1

   ma. hovioikeudenneuvos, viskaali  …………………………1 

   käräjätuomari  ……………………………………………………1

   kihlakunnansyyttäjä ……………………………………………1

käräJäTuomari   hovioikeudenneuvos  ……………………………………………1

   käräjätuomari  ………………………………………………… 19

   kansliapäällikkö …………………………………………………1

   ma. oikeussihteeri, viskaali ……………………………………1

   ma. esittelijä, viskaali ……………………………………………1

   ma. käräjätuomari, asessori  …………………………………1

   ma. käräjätuomari, viskaali  ……………………………………4

   ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja  ………………1

   ma. käräjätuomari, käräjäviskaali  ……………………………5

   ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä  …………………1

   ma. käräjätuomari  ………………………………………………1

   asianajaja …………………………………………………………2 

   julkinen oikeusavustaja …………………………………………1

   

hallinTo-oikeusTuomari hallinto-oikeustuomari  …………………………………………3

   ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  ……4

  
vakuuTusoikeusTuomari vakuutusoikeustuomari …………………………………………1

   ma. vakuutusoikeustuomari, asessori  ………………………1
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5.	 	lauTakunnan	kannanoTToja

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

5.1.     Viran julistaminen uudelleen haettavaksi

Erään käräjäoikeuden päällikköviran täyttämisen osalta lautakunta päätyi siihen, että virka oli
perusteltua julistaa uudelleen haettavaksi. Virkaa haki alunperin viisi hakijaa, joista neljä sittemmin 
peruutti hakemuksensa. Peruuttaneiden joukossa oli kaksi hovioikeuden lausunnossaan ansioitu-
neimmiksi arvioimaa hakijaa. Peruutusten vuoksi kysymyksessä olevan päällikkötuomarin viran 
täytössä ei siten ollut käsillä todellista kilpailutilannetta. Mikäli ehdokasasetelmassa tapahtunut 
olennainen muutos olisi ollut tiedossa jo hakuaikana, sillä olisi voinut olla vaikutusta muiden virasta 
mahdollisesti kiinnostuneiden hakijoiden halukkuuteen hakea virkaa.

Tuomarinvalintalautakunnan päätöksestä esittää virka uudelleen auki julistettavaksi kanneltiin 
valtioneuvoston oikeuskanslerille, joka antamassaan päätöksessä totesi mm., että ”henkilöstön 
nimittämistä virkoihin pidetään sellaisena hallintotoimena, jossa nimittävällä viranomaisella on laaja 
harkintavalta viran täyttämisestä tai sen täyttämättä jättämisestä päättäessään. Kenelläkään ei ole 
subjektiivista oikeutta tulla nimitetyksi tiettyyn virkaan, vaan virkaan nimittäminen on asianomaisen 
viranomaisen harkinnassa. Harkinta on kuitenkin rajoitettua. Jos virka ilmoitetaan uudelleen haetta-
vaksi tai sen hakuaikaa jatketaan, on siihen oltava pätevä, objektiivisesti hyväksyttävissä oleva syy.” 
Edelleen oikeuskanslerin päätöksessä todetaan: ” Yleisesti on kuitenkin katsottu, että pelkästään 
se seikka, että virkaan on vain yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija, ei voi olla pätevä syy viran 
uudelleen haettavaksi ilmoittamiselle. Kyseessä oleva tapaus poikkeaa tilanteista, joissa virkaa on 
alun perin hakenut vain yksi henkilö. Nyt hakijoina olleista viidestä hakijasta neljä on peruuttanut 
hakemuksensa. Merkitystä on pantava myös sille seikalle, että kysymyksessä on ollut päällikkö-
tuomarin virka, minkä vuoksi on erityisen tärkeää saada tehtävään johtamistaidoiltaan ja muutoin-
kin mahdollisimman hyvin soveltuva henkilö”.

Oikeuskansleri katsoi, ettei tuomarinvalintalautakunta ollut ylittänyt sille viran täyttämisessä 
kuuluvaa harkintavaltaa sillä tavoin, että menettely antaisi aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin 
ylimpänä laillisuusvalvojana.
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5.2.   Viran julistaminen uudelleen haettavaksi 

Erään hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin T 13 palkkausluokan virkaa koskeneessa viran-
hakuilmoituksessa oli todettu mm., että ”virkaan valittavalla oli oltava johtamistaitoa ja -kokemusta”.  
Se, että tuomarin T 13 palkkausluokan viran osalta, joka ei ole tuomareiden nimittämisestä annetun 
lain 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu virka, virkaan valittavalta edellytetään johtamistaitoa ja -koke-
musta, näytti tuomarinvalintalautakunnan mielestä olevan ristiriidassa tuomareiden nimittämisestä 
annetussa laissa mainittujen tuomarin viran kelpoisuusvaatimusten kanssa tai ainakin olevan ilmai-
sultaan harhaanjohtava. Tästä syystä tuomarinvalintalautakunta katsoi olevan perusteltua julistaa 
virka uudelleen haettavaksi.

5.3.   Virkojen ylennysperusteet 

Erään hovioikeudenneuvoksen T 14 palkkausluokan virantäytön yhteydessä hovioikeus oli antamas-
saan lausunnossa todennut, että historiallisista syistä hovioikeudenneuvoksen virat on sijoitettu 
kahteen eri palkkausluokkaan. Haettaessa korkeammin palkattua hovioikeudenneuvoksen virkaa oli 
tosiasiassa kysymys lähinnä kokemuksen karttumisen myötä saatavan palkankorotuksen tavoittele-
misesta, vaikka muodollisesti kysymys onkin eri virasta. Tämä seikka korostui erityisesti silloin, kun 
hakijat ovat asianomaisen hovioikeuden jäseniä ja siellä aikaisemmin jäseninä palvelleita. Näin ollen 
kokemuksella hovioikeuden jäsenen tehtävässä oli virkaa täytettäessä tärkeä merkitys. Hovioikeus 
totesi, että kun kaikki hakijat täyttivät viran asettamat vaatimukset, muille perusteille ratkaisevan 
merkityksen antaminen edellyttäisi osoitettuja poikkeuksellisia kykyjä ja taitoja tai vastaavasti 
kielteistä kehitystä työssä tai muissa henkilökohtaisissa asioissa. 

Tuomarinvalintalautakunta totesi, että ylemmän palkkausluokan T14 hovioikeudenneuvoksen  
virka ei nimittämisperusteiltaan poikkea muista tuomarin viroista. Tuomareiden nimittämisestä anne-
tun lain 11 §:n mukaiset perusteet koskevat tuomarin virkoja riippumatta siitä, minkä oikeusasteen 
ja minkä palkkaluokan viroista on kysymys. Myös lain esitöiden kannanotot nimittämisperustei-
den arvioinnista ja tulkinnasta koskevat vastaavalla tavalla tuomarin virkoja yleisesti. Tulkinta, jonka 
mukaan tietyn oikeusasteen ylemmän palkkausluokan virkoja täytettäessä olisi yleensä tai ensisijai-
sesti kysymys kokemukseen perustuvasta palkankorotuksesta siten, että nimenomaan saman oikeus-
asteen alemman palkkausluokan tuomarin tehtävässä saadulle kokemukselle ja sen pituudelle olisi 
annettava erityisen suuri merkitys sikäli kuin poikkeukselliset myönteiset tai kielteiset seikat eivät 
anna aihetta muuhun, ei lautakunnan käsityksen mukaan saa tukea lain sisällöstä eikä myöskään  
esitöistä. Ylempiin palkkaluokkiin sijoitettuja tuomarin virkoja täytettäessä on hakijoiden ansioita 
siten punnittava nojautuen samoihin peri aatteisiin kuin muitakin tuomarinvirkoja täytettäessä.
Kaiikilla virkaa hakeneilla oli taustanaan pitkä ura tuomioistuinlaitoksen palveluksessa ja hovi- 
oikeuden lausunnon perusteella kaikkia voitiin pitää pätevinä ja kyvykkäinä tuomareina. Arvioides-
saan hakijoiden keskinäistä ansioituneisuutta tuomarinvalintalautakunta ei siten antanut ratkaisevaa 
merkitystä hakijoiden urien kokonaispituudelle eikä myöskään yksin hovioikeuskokemuksen pituu-
delle ko. oikeusasteessa. 
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5.4.   Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu nk. nimityskarenssiasiassa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi päätöksensä kanteluasiassa, jossa erään käräjäoikeuden 
laamanni oli kannellut mm. tuomarinvalintalautakunnan menettelystä käräjäoikeuden laamannin 
virkaa koskeneessa virantäyttöasiassa. Kantelussaan laamanni oli mm. todennut, että hänet olisi 
tullut nimittää erään käräjäoikeuden laamannin virkaan huolimatta siitä, että hänet oli vastikään 
nimitetty erään toisen käräjäoikeuden laamannin virkaan.

Tuomarinvalintalautakunta totesi kanteluun antamassaan selvityksessä, että koska laamanni oli 
nimitetty toiseen laamannin virkaan, oli ollut perusteltua, ettei häntä lueta enää varteenotettaviin 
hakijoihin myöhemmän toisen laamannin virantäytön yhteydessä. Päällikkötuomariksi valittavan 
henkilön sitoutuminen tehtävään oli olennainen osa johtamisen vaatimuksia.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi päätöksessään, että jättämällä laamannin kokonaan 
nimitysharkinnan ulkopuolelle tuomarinvalintalautakunta oli menetellyt asiassa virheellisesti. 
Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan jokaista haettavaksi julistettua tuomarin virkaa määrä-
ajassa asianmukaisesti hakenutta henkilöä on nimitysharkinnassa arvioitava perustuslain 125 §:ssä 
ja tuomareiden nimittämislain 11 §:ssä osoitettujen perusteiden mukaisesti. Päätöksessä lausuttu ei 
tarkoittanut sitä, että ansiovertailun valossa pätevimmäksi luokiteltavalla hakijalla olisi aina ”oikeus” 
saada kulloinkin tavoittelemansa tuomarinvirka kaikista muista viranhoitoon liittyvistä näkökohdista 
huolimatta. Jos jo virantäyttövaiheessa olisi tiedossa, että joku hakijoista tulisi pysymään tehtävässä 
vain lyhytaikaisesti, tällainen viranhoidollisesti merkittävä seikka tulee voida ottaa huomioon haki-
joita keskenään arvioitaessa. Tämä mahdollisuus on kytkettävissä nimitysperusteisiin sisältyvään 
sopivuuteen ja ”viran menestykselliseen hoitamiseen”. 

Tuomareiden nimitysharkinta on tehtävä arvioimalla nimenomaan täytettävänä olevaa virkaa ja sen 
menestyksellistä hoitamista, johon aikaisemmalla virkanimityksellä ei ole ainakaan välitöntä vaiku-
tusta. Hakijan sopivuutta ei voida asettaa helposti eikä varsinkaan kaavamaisesti kyseenalaiseksi. 
Hakija ei voi itse vaikuttaa siihen missä järjestyksessä häntä kiinnostavat virat tulevat haettaviksi 
tai siihen miten hän tulee eri virantäytöissä menestymään. Karenssijärjestelmästä johtuen on mah-
dollista, että pätevin hakija jää nimittämättä virkaan. Edelleen päätöksessä katsotaan mm., että 
peräkkäisten nimitystilanteiden ongelmaa voidaan mahdollisesti helpottaa sillä, että viranhakijaa 
pyydetään jo viranhakuilmoituksessa tai erikseen myöhemmässä vaiheessa ilmoittamaan useamman 
samalla hallinnonalalla hakemiensa virkojen etusijajärjestyksestä. Apulaisoikeusasiamies piti tällaista 
käytäntöä mahdollisena myös tuomareiden nimittämisjärjestelmässä silloin, kun menettely ei tosi-
asiassa rajoita henkilön oikeutta hakea tiettyä virkaa ja tulla nimitysharkinnassa huomioon otetuksi.

5.5.   Muuta

Tuomarinvalintalautakunta on kertomusvuonna palauttanut sellaisia lausuntoja uudelleen valmistel-
tavaksi, joista ei ole ilmennyt tuomioistuimen perusteltu käsitys hakijoiden ansioista ja perehtynei-
syydestä sekä keskinäisestä pätevyydestä täytettävänä olevaan virkaan. Lausunnoissa ei ollut esitetty 
hakijoiden perehtyneisyyden tai henkilökohtaisten ansioiden vertailua eikä muullakaan tavoin tuotu 
selkeästi esiin niitä perusteita joiden vuoksi hakija on katsottu hakijoista ansioituneimmaksi virkaan. 

Lautakunnan tarkoituksena on päästä eroon vanhasta virkaikäajattelusta ja päästä avoimeen hakijoi-
den laissa säädettyjen nimittämisperusteiden mukaiseen arviointiin ja vertailuun. Mikäli avoin haki-
joiden ansioiden tarkastelu puuttuu ja tuomioistuimen lausunto on ns. sisäisen rangin mukainen, on 
epäselvää onko lausunnon lopputulokseen vaikuttaneet muut arviointiperusteet kuin virkaikäjärjestys.
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6. lautakunnan henkilökunta ja

 toimitilat 

Tuomarinvalintalautakunnan päätoimisen henkilökunnan muodostivat 
lautakunnan sihteeri Minna Melender sekä osastosihteeri Paula Kinnari. 

Lautakunta toimi syksyyn saakka työtuomioistuimen toimitiloissa ja 
muutti lokakuussa korkeimman oikeuden toimitiloihin ja toimii osoitteessa
Pohjoisesplanadi 3, 00170 Helsinki.
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Nimitysesitysten yhteneväisyys viran auki 
julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa

lautakunta  eri mieltä ■  / yhtä mieltä ■   tuomioistuimen esityksen kanssa

9 10 14 14 16 22
 

21 30 27 1912 62 73 63 65 70 74 90 87 55

7. tilaStotietoja

Tehdyt nimitysesitykset

2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009

21 72 91 80 83 97
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Viime vuosina noin 30 % lautakunnan tekemistä nimitysesityksistä on poikennut viran 
auki julistaneen tuomioistuimen esityksestä. Luvuissa ei ole mukana virkasiirtoja. 
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Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset

Tuomarinvalintalautakunta aloitti toimintansa toukokuussa 2000.

virka 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 yht

ho presidentti - - 1 1 1 1 - 1 - 2 7

hao ylituomari - 1 1 - 1 1 - 3 2 - 9

TyöT presidentti 1 - - 1 - - 1 - - - 3

vako ylituomari - - 1 - - - - - - - 1

mao ylituomari - - 1 - - - 1 - - - 2

käo laamanni 3 1 3 3 7
4

(+2)
5 4 20

2
(+14)

52 
+ (16)

ho laamanni 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 32

hon T 14 - 11 11 8 7 12 5 13 8 13 88

hon T 12 1 14 16 5 12 7 9 13 11 6 94

käT T13 1 8
15 

(+3)
14 

(+3)
13 

(+1)
15

(+2)
16

(+1)
24 

(+5)
19 

(+3)
16

(+144)
141

(+162)

käT T11 8 9
22

 (+1)
17

15
 (+1)

19 
(+1)

20
21 

(+3)
26

 (+1)
22

(+72)
179 

(+79)
maaoikeusvastuu-
tuomari T 13 - 9 - - 1 - 2 - 2

1
(+5)

15
(+8)

hao T 13 2 1 3 7 7 11 10 12 6 3 62

hao T 11 2 6 3 8 9 10 13 11 13 4 79

maaoikeus-
insinööri - 7 - 1 2 - - 2 1 (6)

13 
(+6)

TyöTneuvos - 1 - 1 - - 1 - - - 3

vako laamanni - - - 3 - - 2 1 - - 6

vanh.vakoT tai 
vakoT T13 - - 1 3 - 3 4 5 - 1 17

nuor vakoT tai 
vakoT T11 - - 1 3 2 4 3 7 2 1 23

maoT T13 - - 2 - 1 - - - 1 - 4

maoT T11 - - 2 - - 1 - - - - 3

Yhteensä 21 72 91 80 83 97 96 128 118 315 1104

Sulkeissa olevat numerot tarkoittavat tuomarin viran siirtoja toiseen käräjäoikeuteen.
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Hakijoiden lukumäärä 

■ 2008   yhteensä 516 hakijaa        2009   yhteensä 348 hakijaa

 

Nimitettäväksi esitetyt     

■ 2008   yhteensä 113 henkilöä        2009   yhteensä 74 henkilöä

(mukana ei ole siirtoja, tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomareita eikä maaoikeusinsinöörejä)

Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisilla hakijoilla on tarkoitettu hakijoita, jolla ei ole vakituista  virkaa tuomio- 
istuinlaitoksen palveluksessa. Ulkopuoliseksi hakijaksi on laskettu esim. hakija, jolla on vakituinen syyttäjän  
tai julkisen oikeusavustajan virka, mutta joka toimii määräaikaisena käräjätuomarina viranhakuhetkellä.

500

400

300

200

100

0 260         176                256        172               406        311                110         37

58           36                  55         38                104          68                   9            6

 naisia             miehiä         tuomioistuinlaitoksen   tuomioistuinlaitoksen 
                   palveluksessa         ulkopuolisia

 naisia             miehiä         tuomioistuinlaitoksen   tuomioistuinlaitoksen 
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Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden nimitykset:

Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta nimitettäväksi esitetyt hakijat tulivat tuomioistuin- 
laitoksen 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. toimistopäällikkö

2008  -  6 käräjätuomaria: 2 kihlakunnansyyttäjää / erityisasiantuntija/ma. käräjätuomari, kihla-
  kunnansyyttäjä/asianajaja/ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja
           -  1 hovioikeudenneuvos: asianajaja
           -  3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, vanhempi insinööri / 2 lakimiestä

2009  -  1 hovioikeudenneuvos: kihlakunnansyyttäjä
             5 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / ma. käräjä- 
  tuomari, julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeusavustaja
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8. Sammanfattning

 

Domarförslagsnämnden inledde sin verksam-
het år 2000. Bestämmelserna om nämn-

den 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 domartjänster och göra motiverade 
framställningar till statsrådet om tillsättningen 
av sådana tjänster, med undantag av tjänsterna 
som president och justitieråd i högsta domsto-
len 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 förvaltnings-
domstolen kan domarförslagsnämnden ge
utlåtande även om en sådan utnämning.

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

ordförande
Presidenten Pauliine Koskelo  justitierådet Liisa Mansikkamäki
Högsta domstolen  Högsta domstolen

vice ordförande förvaltningsrådet Olof Olsson  förvaltningsrådet Anne Niemi
Högsta förvaltningsdomstolen  Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrättspresidenten Antero Palaja  Hovrättspresidenten Lauri Melander till
Åbo hovrätt  1.10.2009, hovrättspresidenten Mikael Krogerus
  från 1.10.2009 Östra Finlands hovrätt

Överdomaren Hannu Renvall  Överdomaren Heikki Jukarainen
Åbo förvaltningsdomstol  Tavastehus förvaltningsdomstol

Lagmannen Johan Eklund  Lagmannen Harri Mäkinen till 1.10.2009,
Vasa tingsrätt  lagmannen Juha Hyvärinen från 1.10.2009, 
  Kuopio tingsrätt

Hovrättslagmannen Raija Karppinen  Hovrättslagmannen Olavi Snellman
till 1.3.2009, hovrättslagmannen  Östra Finlands hovrätt
Pirkko Kauppinen från 1.3.2009,
Helsingfors hovrätt

Tingsdomaren Anne Heimola  Tingsdomaren Olli Kyrö
Seinäjoki tingsrätt  Lahtis tingsrätt

Förvaltningsdomaren Marjatta Mäenpää  Förvaltningsdomaren Marja Lampi till 11.6.2009,
till 11.6.2009, förvaltningsdomaren  förvaltningsdomaren Helena Asikainen från
Marja Lampi från 1.10.2009, Vasa  1.10.2009, Kouvola förvaltningsdomstol
förvaltningsdomstol

Lagmannen Rauli Rauankoski  Marknadsrättsdomaren Maarit Lindroos-Kokkonen
Försäkringsdomstolen  Marknadsdomstolen

Advokat Salme Sandström, Helsingfors  Advokat Juhani Karvo, Rovaniemi

Statsåklagaren Jarmo Rautakoski till 1.10.2009,  Statsåklagaren Leena Metsäpelto till 1.10.2009,
statsåklagaren Leena Metsäpelto från 1.10.2009  statsåklagaren Jorma Äijälä från 1.10.2009
Riksåklagarämbetet  Riksåklagarämbetet

Professor Antti Jokela, Åbo universitet  Professor Raimo Lahti, Helsingfors universitet

Nämndens sekreterare var vicehäradshövding Minna Melender

				DomarförslagsnämnDens	leDamöTer		
				och	ersäTTare	1.1.–31.12.2009
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Under året sammanträdde domarförslagsnämnden 10 gånger. Nämnden mottog under 
året 316 ärenden (117 ärenden år 2008), varav 241 var överföringar av tingsdomartjänster 
på grund av omorganiseringen av tingsrätterna. Antalet slutligt avgjorda utnämningsförslag 
var 74 ( 118 år 2008).

Nämnden har röstat i ett ärende som gällde utnämning av en hovrättspresident, ett ärende som 
gällde utnmäning av en lagman, fem ärenden som gällde utnämning av hovrättsråd och tre ärenden 
som gällde utnämning av tingsdomare. De övriga utnämningsförslagen har varit enhälliga.

I fråga om 55 tjänster var domarförslagsnämndens framställning överenstämmande med förslaget 
från den domstol som hade lediganslagit tjänsten. I 19 fall var nämndens framställning en annan 
än domstolens förslag. 

I ett utnämningsärenden som gällde utnämning av hovrättspresident och i ett utnämningsärende 
som gällde utnämning av lagman har nämnden låtit Arbetshälsoinstitutet utföra ett psykologiskt 
lämlighetstest på sammanlagt 6 sökande och kallat sammanlagt 6 sökande till intervju.

En absolut majoritet av dem som har föreslagits bli utnämnda har haft även andra än domstols-
meriter 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 föredragande i en domstol. Över 90 % av sökandena arbetade inom domstolsväsendet när 
de inlämnade in sin ansökan. Nästan lika många män som kvinnor har sökt tjänsterna.

Av de utnämnda var cirka 92 % (68) anställda inom domstolsväsendet och cirka 8 % (6) kom 
från andra uppgifter. Av de utnmända var 48 % kvinnor. 

Vid utgången av 2009 var två utnämningsärenden anhängiga i nämnden. Den genomsnittliga 
handläggningstid i domarförslagsnämnden har varit 52 dagar. 

Under 2009 har Republikens president gjort alla utnämningar i enlighet med domarförslags-
nämndens framställning.

Förslagen fördelar sig på följande sätt enligt typer av tjänster:

hovrättspresident 2

lagman 2

hovrättslagman 3

hovrättsråd 19

tingsdomare 38

jordrättsansvarig domare 1

förvaltningsrättsdomare 7

försäkringsrättsdomare  2

SAMMANLAGT 74



Domarförslagsnämnden 

PB 234 (Norra esplanaden 3), 00171 HELSINgFORS 
Tel 010 36 43350 • Fax 010 36 43359

Tuomarinvalintalautakunta

PL 234 (Pohjoisesplanadi 3), 00171 HELSINKI 
Puhelin 010 36 43350 • Faksi 010 36 43359

tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi
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