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 Puheenjohtajan vuosikatsaus

Tuomarinvalintalautakunnan toiminnassa 
vuosi 2008 oli jälleen vilkas. Eläkkeelle siir
tyvien tuomarien määrän nousu on viime 
vuosina lisännyt lautakunnassa käsiteltä
vien viran täyttö  asioiden määrää huomatta
vasti vuosituhannen alkuvuosiin verrattuna. 
Sukupolven vaihdoksen edetessä lautakun
nan työmäärä tullee lähivuosina kasvamaan 
entisestään. 

Kuluneen vuoden erityispiirteisiin kuului 
valtioneuvoston kesäkuussa 2008 päättämän 
käräjäoikeusuudistuksen edellyttämä laaman
nin virkojen täyttäminen. Vuoden 2010 alussa 
käräjäoikeuksien päälliköiksi tulevien laaman
nien valintaa koskevat asiat käsiteltiin lauta
kunnassa kuluneen syyskauden aikana. 

Päällikkötuomarien valintaa koskevissa 
asioissa lautakunta käyttää yleensä kirjallisen 
asiakirjaaineiston ohella apuna soveltuvuus
selvityksiä ja haastatteluita. Näissä tapauk
sissa valintamenettely siten edellyttää asian 
käsittelyä kahdessa lautakunnan kokouksessa, joiden välissä hankitaan lisäselvitys 
ja toimitetaan suppeammassa kokoonpanossa haastattelut. Tällainen toimintatapa 
on havaittu hyödylliseksi.

Tuomioistuinten ulkopuolisten viranhakijoiden määrä on viime aikoina kasvanut. 
Etenkin syyttäjinä ja asianajajina toimineita hakijoita on ollut aiempaa enemmän. 
Heitä on myös tullut virkoihin valituiksi.

Tuomareiden valintamenettelyssä on tärkeää, että lautakuntavaihetta edeltävä 
asian valmistelu tuomioistuimilta saatavine lausuntoineen täyttää hyvin sille 
asetettavat vaatimukset. Lautakunta on eri tavoin, kuten ohjein ja keskusteluin, 
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pyrkinyt osaltaan edistämään asioiden tilaa tässä suhteessa. Kehitystä oikeaan 
suuntaan onkin tapahtunut.

Vuonna 2008 lautakunnassa tapahtui myös sisäinen rekrytointi, kun vuoden 2006 
kesäkuusta lähtien lautakunnan sihteerinä toiminut hovioikeuden asessori Elina 
Setälä palasi lainkäyttötehtäviin Helsingin hovioikeuteen ja hänen tilalleen lauta
kunnan sihteeriksi valittiin kesäkuusta 2008 lukien varatuomari Minna Melender. 
Hän siirtyi lautakunnan palvelukseen Suomen Asianajajaliiton asianajajien 
valvonnasta vastaavan lakimiehen tehtävistä.

Lautakunnan kokoonpanokin muuttui laamanni Nanny Granfeltin jäätyä 
kesäkuussa eläkkeelle, jolloin myös hänen jo vuonna 2000 alkanut ja toisella 
kaudella jatkunut aktiivinen toimintansa lautakunnan jäsenenä päättyi. 
Laamanni Granfeltin tilalle lauta kunnan jäseneksi tuli laamanni Johan Eklund. 

Kiitän lautakunnan jäseniä ja varajäseniä sekä sihteereitä ja toimistosihteeriä 
kunkin panoksesta sekä hyvästä ja tunnollisesta yhteistyöstä, jonka turvin työ
määrän lisääntymisestä on toistaiseksi selvitty ilman asioiden ruuhkautumista 
ja ylimääräistä viipymistä lautakunnassa.

Pauliine Koskelo
puheenjohtaja
Korkeimman oikeuden presidentti
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SAMMANFATTNING

För domarförslagsnämnden har 2008 återigen 
varit ett livligt år. De senaste årens ökning 
av antalet domare som avgår med pension  
har medfört att domarförslagsnämnden har 
fått flera tjänstetillsättningsärenden att 
behandla än vad som var fallet under årtusen
dets första år. I takt med att generationsväx
lingen fortskrider torde domarförslagsnämn
dens arbetsmängd öka ytterligare under de 
närmaste åren.

Det gångna året präglades särskilt av att 
tingsrättsreformen, som statsrådet fattade 
beslut om i juni 2008, innebar att lagmans
tjänsterna skulle tillsättas. Nämnden behand
lade under hösten de frågor som ansluter  
sig till valet av de lagmän som från början  
av 2010 blir chefer för tingsrätterna.

Vid val av chefsdomare förfar nämnden 
vanligtvis så, att den skriftliga utredningen 
kompletteras med utredning om sökande
nas lämplighet och intervjuer med sökan
dena. Valet förutsätter då behandling vid två sammanträden i nämnden. Mellan 
sammanträdena inhämtas tilläggsutredningen och sökandena intervjuas av nämn
den i en mindre sammansättning. Detta sätt att arbeta har konstaterats vara 
ändamålsenligt.

Antalet sökande som inte vid ansökningstidpunkten arbetar inom domstols
väsendet har ökat de senaste åren. Särskilt åklagare och advokater har i högre grad 
än tidigare sökt domartjänster och även blivit valda till sådana.

Vid valet av domare är det viktigt att den beredning som föregår behandlingen av 
ärendet i nämnden och till vilken även hör att inhämta utlåtanden av domstolarna 

 Ordförandes årsöversikt
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väl uppfyller de krav som ställs på en sådan beredning. Nämnden har på olika 
sätt, såsom genom anvisningar och samtal, försökt bidra till detta och utveck
lingen har också härvidlag gått i rätt riktning.

Under 2008 skedde också en rekrytering inom nämnden, då hovrättsassessor 
Elina Setälä, som alltsedan juni 2006 hade varit nämndens sekreterare, återgick 
till lagskipningsuppgifter i Helsingfors hovrätt. Till hennes efterträdare från juni 
2008 valdes vicehäradshövding Minna Melender. Vicehäradshövding Melender 
var vid utnämningstidpunkten anställd av Finlands Advokatförbund som jurist 
med ansvar för tillsynen över advokaterna.

Även nämndens sammansättning förändrades, när lagman Nanny Granfelt, som 
varit ledamot av nämnden alltsedan 2000 och således längre än en period, i juni 
avgick med pension och avslutade den aktiva insats som hon har gjort i nämn
den. Lagman Granfelt efterträddes av lagman Johan Eklund.

Jag tackar nämndens ledamöter och ersättare samt sekreterare och byråsekrete
rare för vars och ens insats och ett gott och samvetsgrant samarbete. Nämnden 
har tack vare detta lyckats klara av den ökade arbetsmängden utan att ärendena 
har hopat sig i väntan på att bli handlagda i nämnden.

Pauliine Koskelo
ordförande
president i Högsta domstolen
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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 valtioneuvos
tolle vakinaisen tuomarin viran täyttämistä koskevissa asioissa lukuun ottamatta 
korkeimman oikeuden presidentin ja oikeusneuvoksen sekä korkeimman hallinto
oikeuden presidentin ja hallintoneuvoksen virkoja. 

Tuomarinvalintalautakunta voi esityksen tekevän tuomioistuimen pyynnöstä myös 
antaa lausunnon korkeimman oikeuden tai korkeimman hallintooikeuden jäsenen 
nimittämistä koskevassa asiassa. 
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 Tuomarinvalintalautakunnan jäsenet  
 ja varajäsenet  1.1.2008–31.12.2008

Jäsenet  Varajäsenet

puheenjohtaja
korkeimman oikeuden presidentti  oikeusneuvos 
Pauliine Koskelo  Liisa Mansikkamäki

varapuheenjohtaja
hallintoneuvos  hallintoneuvos
Olof Olsson   Raimo Anttila 1.2.2008 asti,
korkein hallintooikeus  hallintoneuvos Jukka Mattila 29.7.2008  
  asti, hallintoneuvos Anne Niemi   
  1.11.2008 alkaen, korkein hallintooikeus

hovioikeuden presidentti Antero Palaja hovioikeuden presidentti Lauri Melander
Turun hovioikeus  Helsingin hovioikeus

hallintooikeuden ylituomari   hallintooikeuden ylituomari
Hannu Renvall  Heikki Jukarainen
Turun hallintooikeus  Hämeenlinnan hallintooikeus

laamanni Nanny Granfelt  laamanni Harri Mäkinen
30.6.2008 saakka,  Oulun käräjäoikeus
laamanni Johan Eklund 
Vaasan käräjäoikeus, 1.8.2008 alkaen
   
hovioikeudenlaamanni   hovioikeudenlaamanni
Raija Karppinen  Olavi Snellman
Helsingin hovioikeus  ItäSuomen hovioikeus

käräjätuomari Anne Heimola  käräjätuomari Olli Kyrö
Seinäjoen käräjäoikeus  Lahden käräjäoikeus

hallintooikeustuomari   hallintooikeustuomari
Marjatta Mäenpää  Marja Lampi 
Helsingin hallintooikeus  Vaasan hallintooikeus

vakuutusoikeuden laamanni   markkinaoikeustuomari
Rauli Rauankoski  Maarit Lindroos

asianajaja Salme Sandström  asianajaja Juhani Karvo

valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski  valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto
  
professori Antti Jokela  professori Raimo Lahti 

Lautakunnan sihteeri hovioikeuden asessori Elina Setälä 31.5.2008 saakka ja 
varatuomari Minna Melender 1.6.2008 lukien.
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 Tuomarinvalintalautakunnan  
 nimitysesitykset

Kaikkiaan nimitysesityksiä on kertomusvuonna tehty 118 (vuonna 2007:128). 
Nimitysesityksiin sisältyvät Heinolan käräjäoikeuden virassa olevan käräjä
tuomarin (1) nimittäminen Lahden käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja 
Imatran käräjäoikeuden virassa olevien käräjätuomareiden (3) nimittäminen 
Lappeenrannan käräjäoikeuden käräjätuomareiden virkoihin. 

Valtioneuvosto antoi asetuksen 12.6.2008 käräjäoikeuksien tuomiopiireistä. 
Tammikuun 1 päivänä 2010 voimaan tulevan asetuksen mukaan Suomeen tulee 
aikaisempien 54 käräjäoikeuden sijasta 27 käräjäoikeutta. Käräjäoikeuslain 1 §:n 
4 momentin (629/2005) mukaan käräjäoikeuksien tuomiopiirejä 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 täytetään noudattaen muu
ten, mitä tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa säädetään laamannin viran 
täyttämisestä.

Tuomarinvalintalautakunta käsitteli vuonna 2008 lähes kaikki käräjäoikeus
uudistuksesta johtuvat laamanninimitykset.

Tuomarinvalintalautakunta on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa.

Lautakunta on äänestänyt yhdessä laamannin, kolmessa hovioikeudenneuvoksen 
ja neljässä käräjätuomarin viran täyttämistä koskevassa nimitysasiassa. 
Muut nimitysesitykset ovat olleet yksimielisiä.

Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitys oli yhteneväinen viran auki julistaneen 
tuomioistuimen esityksen kanssa 87 viran osalta ja poikkesi viran auki julistaneen 
tuomioistuimen esityksestä 27 kertaa.

Lautakunta on kuudessa laamannin ja yhdessä hallintooikeuden ylituomarin 
virkaa koskevassa nimitysasiassa teettänyt Työterveyslaitoksen psykologisen 
soveltuvuusselvityksen yhteensä 19 hakijalle ja kutsunut haastatteluun 
yhteensä 18 hakijaa.  
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Lautakuntaan saapui kertomusvuonna 117 asiaa (vuonna 2007: 132). Vuoden 
päättyessä lautakunnassa oli vireillä 14 nimitysasiaa. Niimitysasioiden keski
määräinen käsittelyaika tuomarinvalintalautakunnassa on ollut 43 päivää.

Tasavallan presidentti on vuonna 2008 tehnyt kaikki nimityspäätökset tuomarin
valintalautakunnan esitysten mukaisesti.

Tuomarinvalintalautakunta on kertomusvuonna 
tehnyt seuraavat nimitysesitykset:

Hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan D 18 +
 Helsingin hallinto-oikeuteen
  hallintooikeustuomari Eva Katri Marjatta Mäenpää

Laamannin virkaan D 17 +
 Oulun käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Ville Konsén
 Pirkanmaan käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Pekka Oskari Lankinen
 Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Erkki Tapio Hämäläinen
 
Laamannin virkaan D 17
 Joensuun käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Pertti Juhani Mähönen
 Keski-Suomen käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Raimo Tapani Koppinen
 Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Pertti Juhani Mähönen
 Pohjois-Savon käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Juha Antti Hyvärinen
 Satakunnan käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Kari Jaakko Juhani Laurén

Laamannin virkaan T 17 
 Raaseporin käräjäoikeuteen
  laamanni Kenneth Göran Johannes Nygård
 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Markku Juhani LatvaTeikari
 Etelä-Savon käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Pekka Olavi Laitinen
 Hyvinkään käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Leena Marketta Kartimo
 Kainuun käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Juha Esko Tervo
 Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Tauno Juhani Hirvonen 
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 Kymenlaakson käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Martti Juhani Kurri
 Lapin käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Seppo Juhani Kankkunen
 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Kenneth Göran Johannes Nygård
 Pohjanmaan käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Johan Mikael Eklund
 Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen (voimaan 2010)
  laamanni Ritva Marjatta PesonenEhrola

Hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan D 16
 Oulun hallinto-oikeuteen
  ma. ylituomari, hallintooikeustuomari 
  Marja Helena Mattila

Laamannin virkaan T 15
 Ahvenanmaan käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Kristina Maria Fagerlund

Hovioikeudenlaamannin virkaan T 16
 Helsingin hovioikeuteen
  ma. käräjätuomari, hovioikeudenneuvos Pauli Jaakko Viitanen
 Rovaniemen hovioikeuteen
  ma. hovioikeudenlaamanni Ritva Liisa Mariitta Supponen
  hovioikeudenneuvos Erkki Olavi Nenonen

Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 14
 Helsingin hovioikeuteen
  hovioikeudenneuvos Marja Saara Kartano
  hovioikeudenneuvos Riitta Anneli Rajala
 Itä-Suomen hovioikeuteen
  hovioikeudenneuvos Eeva AnnaKaarina Mäkinen
 Kouvolan hovioikeuteen
  hovioikeudenneuvos Timo Pekka Einar Palmgren
  hovioikeudenneuvos Kari Paavo Juhani Janhunen
 Rovaniemen hovioikeuteen
  hovioikeudenneuvos Sakari Juhani Laukkanen
  hovioikeudenneuvos Ilpo Tapio Kamppinen
 Turun hovioikeuteen
  hovioikeudenneuvos Hannu Antero Rimmanen

Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 12
 Helsingin hovioikeuteen
  ma. hovioikeudenneuvos, 
  viskaali Harri Martti Torsten Katara
  ma. hovioikeudenneuvos, 
  käräjätuomari Helena Marita Hannele Vihriälä
  asianajaja Teemu Tapani Paasikoski
  ma. hovioikeudenneuvos, asessori Anita Irmeli Stenberg
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 Kouvolan hovioikeuteen
  ma. käräjätuomari, asessori Helena Hannele Metso
  käräjätuomari Pirjo Tuulikki Pohjalainen
 Rovaniemen hovioikeuteen
  ma. hovioikeudenneuvos, asessori Virve Marjatta Salo
  ma. hovioikeudenneuvos, asessori Petri Antero Nykänen
 Turun hovioikeuteen
  ma. hovioikeudenneuvos, asessori Riitta Elina Santo
 Vaasan hovioikeuteen
  ma. hovioikeudenneuvos, 
  käräjätuomari Antti Mikko Salomo Vaittinen
  ma. hovioikeudenneuvos, asessori Kari Nils Jukka Mäkelä

Käräjätuomarin virkaan T 13
 Espoon käräjäoikeuteen
  esittelijäneuvos MirjaLeena Nurmi
 Helsingin käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Ari Matti Anton Wirén
  käräjätuomari Seija Marjatta Ovaskainen
  käräjätuomari Riitta Helena Kiiski
  erityisasiantuntija Mauri Olavi Suo
 Hyvinkään käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Arto Juhani Järvinen
 Iisalmen käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Heikki Osmo Antero Pulkka
 Joensuun käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Pekka Martti Juhani Janhunen
  käräjätuomari Raija Aulikki Riikonen
 Kouvolan käräjäoikeuteen
  hovioikeudenneuvos Markku Antti Turjansalo
 Lahden käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Silja Aura Leena Simula
  käräjätuomari Markku Eino Olavi Vuorio (siirto)
 Lappeenrannan käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Ilpo Tapio Vainikainen (siirto)
  käräjätuomari Juha Einari Nieminen (siirto)
  ma. hovioikeudenneuvos,  
  käräjätuomari Pirjo Anneli PeuraVasama
 Oulun käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Anne Maria Niemi
 Porin käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Jukka Sakari Harju
 Porvoon käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Vesa Pekka Komulainen
  käräjätuomari Karl Mikael Selander
 Riihimäen käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Marja Marketta Räbinä
 Tampereen käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Juha Petteri Palomäki
  käräjätuomari Ilari Sorsimo
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Käräjäoikeustuomarin virkaan T 13 (maaoikeusasioiden vastuutuomari)
 Oulun käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Pekka Ilmari Louhelainen
 Vantaan käräjäoikeuteen
  ma. käräjätuomari Elina LampiFagerholm
 
Käräjätuomarin virkaan T 11
 Helsingin käräjäoikeuteen
  ma. käräjätuomari, viskaali Jaana Annika Helander
  ma. käräjätuomari, 
  vanhempi oikeussihteeri Marjatta Tea Johanna Berg
  ma. käräjätuomari, 
  vanhempi oikeussihteeri Leena Tuija Marjatta Söderholm
  ma. käräjätuomari, 
  vanhempi oikeussihteeri Marja Katriina Kekäläinen
  ma. käräjätuomari, viskaali Hannele Maria Piisi
 Hyvinkään käräjäoikeuteen
  viskaali Paula Anne Orvokki Korhonen
  ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä Mika Ossi Falck
 Joensuun käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Juha Einari Nieminen
  asianajaja Tuija Hannele Turpeinen
 Kauhavan käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Juha Antti NiemiPynttäri
 Lahden käräjäoikeuteen
  ma. käräjätuomari, asessori Lasse Juhani Tamminen
  kihlakunnansyyttäjä Vilja Ritva Maria Kutvonen
 Lappeenrannan käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Jukka Olavi Turunen (siirto)
 Oulun käräjäoikeuteen
  kihlakunnansyyttäjä Juhani Kalervo Laurinolli
  käräjätuomari Kari Markus Turtiainen
 Porin käräjäoikeuteen
  ma. käräjätuomari, viskaali LiisaMaija Mikkonen
 Seinäjoen käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola
  Tampereen käräjäoikeuteen
  ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Säde Riitta Suojanen
  ma. käräjätuomari, Minna Elisabet Vuolinko
  viskaali Ari Niilo Ilmari Prykäri
  ma. käräjätuomari,  
  julkinen oikeusavustaja Marja Helena Virtanen
  ma. käräjätuomari, viskaali Eija Irmeli Tiukuvaara
 Tuusulan käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Marja Terttu Mälkki
 Vaasan käräjäoikeuteen
  ma. käräjätuomari, viskaali UllaMaj Leppäkorpi
 Vantaan käräjäoikeuteen
  ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Airi Anneli Hukkanen
  käräjätuomari Anna Liisa Haapakoski
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 Ylivieskan käräjäoikeuteen
  käräjätuomari Jaakko Eeli Rieti Raittila

Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 13
 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
  hallintooikeustuomari Matti Juhani Anttila
 Kouvolan hallinto-oikeuteen
  hallintooikeustuomari Seppo Martti Juhani Jussila
 Kuopion hallinto-oikeuteen
  hallintooikeustuomari Jaana Maria Malinen
 Oulun hallinto-oikeuteen
  hallintooikeustuomari Senja Marjatta Kuopus
 Rovaniemen hallinto-oikeuteen
  hallintooikeustuomari MarjaRiitta Tellervo Tuisku
 Turun hallinto-oikeuteen
  hallintooikeustuomari Pirjo Anneli Marela
 
Hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari T 13 
(tekniikan tai luonnontieteiden alan)
 Vaasan hallinto-oikeuteen
  ma. tekniikan alan hallintooikeustuomari, 
  vanhempi insinööri Unto Alpo Huttu

Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 11
 Helsingin hallinto-oikeuteen
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintooikeussihteeri Johanna Kristiina Kähärä
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintooikeussihteeri Marja Anneli Nyström
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintooikeussihteeri Taina Kristiina Haanperä
 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintooikeussihteeri Eija Anneli Mäkelä
  hallintooikeustuomari Irmeli Tuulia Rautaharkko
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 Kouvolan hallinto-oikeuteen
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintooikeussihteeri Maarit Virginia Alhonnoro
 Kuopion hallinto-oikeuteen
  lakimies Kirmo Matti Päiviö Saastamoinen
  lakimies Maija Leena Toivanen
 Rovaniemen hallinto-oikeuteen
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintopäällikkö AnnaKaisa Marski
 Turun hallinto-oikeuteen
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintooikeussihteeri Tiina EevaKaisa Saari
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintooikeussihteeri EijaRiitta Kaarila

 Vaasan hallinto-oikeuteen
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintooikeussihteeri Jorma Tapio Niemitalo
  ma. hallintooikeustuomari, 
  hallintooikeussihteeri Outi Kristiina Kerttula

Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan T 11
 ma. vakuutusoikeustuomari, 
 vakuutusoikeussihteeri Kaius Juhani Vuoristo
 ma. vakuutusoikeustuomari, 
 vakuutusoikeussihteeri Anu Kristiina Hemminki

Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomari T 13
 ma. markkinaoikeustuomari, 
 esittelijäneuvos Anne Maria Elisabet EkblomWörlund

Esitykset jakaantuvat virkatyypeittäin seuraavasti:

hallintooikeuden ylituomari 2
laamanni 20
hovioikeudenlaamanni 3
hovioikeudenneuvos  19
käräjätuomari  (joista 4 siirtoa)   49
maaoikeusvastuutuomari 2
hallintooikeustuomari 19
maaoikeusinsinööri 1
vakuutusoikeustuomari 2
markkinaoikeustuomari 1

YHTEENSÄ 118
0 10 20 30 40 50
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 Virka tai muu tehtävä, 
 josta nimitettäviksi esitetyt 
 tuomarit ovat siirtyneet

Selkeällä pääosalla nimitettäviksi esitetyistä on ollut muitakin ansioita kuin 
tuomioistuinpalvelua ja siten varsin monipuolinen tausta. Osalla heistä pääosa 
työurasta on koostunut muusta kuin tuomioistuinpalveluksesta, vaikka he ovat 
tulleet nimitetyiksi vakinaiseen tuomarinvirkaan esimerkiksi määräaikaisen tuoma
rin tai esittelijän virasta. Hakijoista, lukuun ottamatta Vaasan hallintooikeuden 
tekniikan tai luonnontieteiden alan hallintooikeustuomarin ja maaoikeusinsinöö
rin viran hakijoita, lähes 73 prosentilla vakituinen työpaikka oli tuomioistuin
laitoksen palveluksessa hakemuksen jättäessään. Aikaisempina vuosina luku on 
ollut noin 90 %. Mies ja naishakijoita virkoihin oli lähes yhtä monta. 
 
Nimitetyistä oli tuomioistuinlaitoksen palveluksessa noin 91 prosenttia (104) ja 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta noin 9 prosenttia (10). Luvuissa ei ole mukana 
ns. virkojen siirtoja tuomioistuimesta toiseen. Naisia nimitetyistä oli 51 %. 
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 Nimitetyt

hallintooikeuden ylituomari hallintooikeustuomari  ___________________ 2

laamanni laamanni  ______________________________ 18 
 käräjätuomari  ___________________________ 2

hovioikeudenlaamanni hovioikeudenneuvos  _____________________ 1
 ma. käräjätuomari, hovioikeudenneuvos  _____ 1
 ma. hovioikeudenlaamanni  ________________ 1

hovioikeudenneuvos  hovioikeudenneuvos _____________________  8
 ma. hovioikeudenneuvos, viskaali  ___________ 1
 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari _____  2
 ma. hovioikeudenneuvos, asessori  __________ 5
 ma. käräjätuomari, asessori _______________  1
 käräjätuomari  ___________________________ 1
 asianajaja  ______________________________ 1

käräjätuomari hovioikeudenneuvos  _____________________ 1
 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari  _____ 1
 viskaali  ________________________________ 2
 käräjätuomari  __________________________ 27
 esittelijäneuvos  _________________________ 1
 erityisasiantuntija  _______________________ 1
 ma. käräjätuomari, oikeussihteeri __________  3 
 ma. käräjätuomari, asessori  ________________ 1
 ma. käräjätuomari, viskaali  ________________ 5
 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja  ___ 1
 ma. käräjätuomari, käräjäviskaali  ___________ 2
 ma. käräjätuomari kihlakunnansyyttäjä  ______ 1
 ma. käräjätuomari  _______________________ 2
 kihlakunnansyyttäjä  ______________________ 2
 asianajaja ______________________________  1

hallintooikeustuomari hallintooikeustuomari  ___________________ 7
 ma. hallintooikeustuomari, hallintopäällikkö  _ 1
 ma. hallintooikeustuomari, 
 hallintooikeussihteeri  ____________________ 9
 lakimies  ________________________________ 2 

maaoikeusinsinööri ma. tekniikan alan hallintooikeustuomari, 
 vanhempi insinööri  ______________________ 1

vakuutusoikeustuomari ma. vakuutusoikeustuomari, 
 vakuutusoikeussihteeri  ___________________ 2

markkinaoikeustuomari ma. markkinaoikeustuomari, esittelijäneuvos  _ 1
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 Vierailut lautakuntaan

Tasavallan presidentti 
Tarja Halonen tutustui  
tuomarinvalintalauta 
kunnan toimintaan 
14.11.2008.

Tasavallan presidenttiä kättelemässä korkeimman oikeuden pre-
sidentti Pauliine Koskelo, hovioikeuden presidentti Antero Palaja, 
ylituomari Hannu Renvall ja laamanni Harri Mäkinen.

Tasavallan presidentti ja lautakunnan jäsenet keskustelivat tuomareiden nimittämisiin liittyvistä 
asioista.
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Tuomarinvalintalautakunnan sih
teeri osallistui ns. Helityöryhmän 
jäsenenä sähköisen viranhakujär
jestelmän kehittämiseen tuomio
istuinlaitoksen osalta.

Tuomarinvalintalautakunta on 
25.4.2008 antanut eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehelle lausun
non koskien erään käräjäoikeuden 
laamannin tekemää kantelua.

Tuomarinvalintalautakunta 
järjesti lautakunnan varsinaisten 
jäsenten ja varajäsenten yhteisen 
neuvottelutilaisuuden 23.5.2008. 

 Muuta

Tuomarinvalintalautakunta kiin
nitti tuomioistuinten huomiota 
siihen, että avoimista tuomarin
viroista ilmoitettaisiin aina myös 
internetin julkisessa oikeus.fi 
palvelussa. Lautakunta muistutti, 
että tuomareiden virkojen haku
menettelyn tulisi olla mahdolli
simman julkista ja avointa. 
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 Lautakunnan 
 henkilökunta ja toimitilat 

Tuomarinvalintalautakunnan päätoimisen henkilökunnan muodostivat 
lautakunnan sihteeri hovioikeuden asessori Elina Setälä 31.5.2008 saakka ja  
varatuomari Minna Melender 1.6.2008 alkaen sekä osastosihteeri Paula Kinnari. 

Lautakunnan toimitilat sijaitsevat työtuomioistuimen toimitiloissa nk. Marmori
palatsissa osoitteessa Itäinen Puistotie 1, 00140 Helsinki.

Marmoripalatsi – Itäinen Puistotie 1, 00140 Helsinki.
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Nimitysesitysten yhteneväisyys viran auki 
julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa

Lautakunta eri mieltä ■ / yhtä mieltä   tuomioistuimen esityksen kanssa
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 Tilastotietoja

Tehdyt nimitysesitykset 
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Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset

Tuomarinvalintalautakunta aloitti toimintansa toukokuussa 2000.

Virka 00 01 02 03 04 05 06 07 08 yht

HO presidentti - - 1 1 1 1 - 1 - 5

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 50+2

HO laamanni 3 4 4 2 3 4 3 3 3 29

HON T 14 - 11 11 8 7 12 5 13 8 75

HON T 12 1 14 16 5 12 7 9 13 11 88

KäT T13 1 8 15 (+3) 14 (+3) 13 (+1) 15 (+2) 16 (+1) 24 (+5) 19 (+3) 125 (+18)

KäT T11 8 9 22 (+1) 17 15 (+1) 19 (+1) 20 21 (+3) 26 (+1) 157 (+7)

Maaoik.vastuu
tuomari T 13

- 9 - - 1 - 2 - 2 14

HaO T 13 2 1 3 7 7 11 10 12 6 59

HaO T 11 2 6 3 8 9 10 13 11 13 75

Maaoik.insinööri - 7 - 1 2 - - 2 1 13

TyöTneuvos - 1 - 1 - - 1 - - 3

VakO laamanni - - - 3 - - 2 1 - 6

Vanh.vakOT tai 
VakOT T13

- - 1 3 - 3 4 5 - 16

Nuor vakOT tai 
VakOT T11

- - 1 3 2 4 3 7 2 22

MaOT T13 - - 2 - 1 - - - 1 4

MaOT T11 - - 2 - - 1 - - - 3

Yhteesä 21 72 91 80 83 97 96 128 118 786

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

■ 2007   yhteensä 670 hakijaa        2008   yhteensä 516 hakijaa

 

Nimitettäväksi esitetyt     

■ 2007   yhteensä 119 henkilöä        2008   yhteensä 113 henkilöä

(mukana ei ole siirtoja, tekniikan ja luonnontieteiden alan hallintooikeustuomareita 
eikä maaoikeusinsinöörejä)

Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisilla hakijoilla on tarkoitettu hakijoita, joiden virka tai toimi on 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella. Ulkopuoliseksi hakijaksi on laskettu esim. hakija, jolla on  
vakituinen syyttäjän tai julkisen oikeusavustajan virka, mutta joka toimii määräaikaisena käräjä
tuomarina viranhakuhetkellä.
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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: ma. oikeussihteeri, kihlakunnansyyttäjä 

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

2003:  2 hallintooikeustuomaria: hallintojohtaja / ympäristölupayksikön johtaja
           2 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja

2004:  hovioikeudenneuvos: asianajaja
           2 hallintooikeustuomaria : hallintopäällikkö (ympäristökeskus) /
   ympäristöneuvos
           käräjätuomari: kihlakunnansyyttäjä

2005:  4 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, vanh. oikeuskanslerinsihteeri / 
  3 asianajajaa 
           3 hallintooikeustuomaria: ma. hallintooikeustuomari, lakimies/ 
   ympäristönsuojelupäällikkö/ylitarkastaja 

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

2007:  hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos
           7 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / ma. käräjä
  tuomari, kihlakunnansyyttäjä / ma. kihlakunnansyyttäjä, julkinen oikeus
  avustaja / 2 kihlakunnansyyttäjää / julkinen oikeusavustaja / suunnittelujohtaja
           3 hallintooikeustuomaria: ympäristöneuvos / ympäristönsuojelupäällikkö / 
  ma. toimistopäällikkö

2008:  käräjätuomari: 2 kihlakunnansyyttäjää / erityisasiantuntija / ma. käräjä
  tuomari, kihlakunnansyyttäjä/asianajaja/ma. käräjätuomari, julkinen
  oikeusavustaja
           hovioikeudenneuvos: asianajaja
           hallintooikeustuomari: ma. hallintooikeustuomari, 
  vanhempi insinööri/ 2 lakimiestä
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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 domartjänster 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 förvaltningsdomstolen kan domar
förslagsnämnden 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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Domarförslagsnämndens ledamöter 
och ersättare  1.1.2008–31.12.2008

Ledamöter Ersättare

ordförande justitierådet
Presidenten i högsta domstolen Liisa Mansikkamäki
Pauliine Koskelo Högsta domstolen

vice ordförande
förvaltningsrådet förvaltningsrådet
Olof Olsson Raimo Anttila till 1.2.2008, 
Högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsrådet Jukka Mattila
 till 29.7.2008,
 förvaltningsrådet Anne E. Niemi 
 från 1.11.2008, Högsta förvaltningsdomstolen 

hovrättspresident Antero Palaja hovrättspresident Lauri Melander
Åbo hovrätt Helsingfors hovrätt

överdomare Hannu Renvall överdomare Heikki Jukarainen
Åbo förvaltningsdomstol Tavastehus förvaltningsdomstol

lagman Nanny Granfelt 
till 30.6.2008, lagman Harri Mäkinen
lagman Johan Eklund från 1.8.2008 Uleåborgs tingsrätt
Vasa tingsrätt

hovrättslagman Raija Karppinen hovrättslagman Olavi Snellman
Helsingfors hovrätt Östra Finlands hovrätt

tingsdomare Anne Heimola tingsdomare Olli Kyrö
Seinäjoki tingsrätt Lahtis tingsrätt

förvaltningsrättsdomare  förvaltningsrättsdomare
Marjatta Mäenpää Marja Lampi
Helsingfors förvaltningsdomstol Vasa förvaltningsdomstol

lagman Rauli Rauankoski marknadsrättsdomare Maarit Lindroos
Försäkringsdomstolen Marknadsdomstolen

advokat Salme Sandström advokat Juhani Karvo

statsåklagare Jarmo Rautakoski statsåklagare Leena Metsäpelto

professor Antti Jokela professor Raimo Lahti

Nämndens sekreterare var hovrättsassessor Elina Setälä till 31.5.2008 och 
vicehäradshövding Minna Melender från 1.6.2008.  
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0 10 20 30 40 50

Under berättelseåret sammanträdde domarförslagsnämnden 11 gånger. Nämnden 
mottog under året 117 ärenden (132 ärenden år 2007). Antalet slutligt avgjorda 
utnämningsförslag var 118 (128 år 2007).

Statsrådet gav 12.6.2008 en förordning om tingsrätternas domkretsar. Enligt för
ordningen, som träder i kraft den 1 januari 2010, inrättas i Finland 27 tingsrätter 
i ställer för de tidigare 54. Så gott som samtliga de utnämningar av lagmän som 
beror på tingsrättsreformen behandlades under år 2008 i nämnden.

Förslagen fördelar sig på följande sätt enligt typer av tjänster:

överdomare i förvaltningsdomstol  2
lagman  20
hovrättslagman  3
hovrättsråd  19
tingsdomare            (varav 4 överföringar) 49
jordrättsansvarig domare  2
förvaltningsrättsdomare  19
jorddomstolsingenjör  1
försäkringsrättsdomare  2
marknadsrättsdomare  1

SAMMANLAGT  118

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

I fråga om 87 tjänster var domarförslagsnämndens framställning överens
stämmande med förslaget från den domstol som hade lediganslagit tjänsten. 
I 27 fall var nämndens framställning en annan än domstolens förslag.

I sex utnämningsärenden som gällde utnämning av lagman och i ett utnämnings
ärende som gällde utnämning av överdomare i en förvaltningsdomstol har 
nämnden låtit Arbetshälsoinstitutet utföra ett psykologiskt lämplighetstest 
på sammanlagt 19 sökande och kallat sammanlagt 18 sökande till intervju.
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En absolut majoritet av dem som har föreslagits bli utnämnda har haft även 
andra än domstolsmeriter och således haft en mycket 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. Med undantag av dem som sökte en 
tjänst som förvaltningsrättsdomare inom det tekniska eller naturvetenskapliga 
området vid Vasa förvaltningsdomstol eller en tjänst som jordrättsingenjör, 
arbetade nästan 73 % av sökandena inom domstolsväsendet när de lämnade in 
sin ansökan. Under tidigare år har andelen varit cirka 90 %. Nästan lika många 
män som kvinnor har sökt tjänsterna.

Av de utnämnda var cirka 91 % (104) anställda inom domstolsväsendet och 
cirka 9 % (10) kom från andra uppgifter. Av de utnämnda var 51 % kvinnor.

Vid utgången av 2008 var 14 utnämningsärenden anhängiga i nämnden. Den 
genomsnittliga handläggningstiden i domarförslagsnämnden har varit 43 dagar.

Under 2008 har Republikens president gjort alla utnämningar i enlighet med 
domarförslagsnämndens framställning.  
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