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Puheenjohtajan vuosikatsaus
T U O M A R I N V A L I N TA L A U TA K U N TA
perustettiin vuonna 2000 riippumattomaksi toimielimeksi tekemään esitykset
vakinaisten tuomareiden nimittämisestä,
ylimpien tuomioistuinten tuomareita
lukuun ottamatta. Tuomarinvalintalautakunnan jäsenistä selvä enemmistö on
tuomareita. Lautakunta on näin ollen
osaltaan toteuttanut tuomareiden pitkälti
autonomista hallintoa. Lautakunta toimii
riippumattomasti myös suhteessa tuomio
istuimiin, joiden lausunnoissa tehdyistä
nimitysehdotuksista lautakunta melko

useinkin poikkeaa. Kuten oikeusvaltioon
kuuluu, valtioneuvosto ja tasavallan presidentti ovat puolestaan kunnioittaneet
lautakunnan nimitysesitystä lähes poikkeuksetta kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana.
Yllättävää kyllä, vuonna 2019 suomalainen
tuomareiden nimitysjärjestelmä nousi julkisen keskustelun kohteeksi peräti eurooppalaisella tasolla, kun siihen kohdistettiin
kritiikkiä erään EU-valtion johdon taholta
oikeusvaltion kannalta. Kuten syntyneessä
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keskustelussa todettiin, kritiikki oli vailla
asiallista pohjaa. Nimitysjärjestelmämme
integriteetti on ollut ja on rikkumaton.
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tevaa, koska lautakunnan toimiala kattaa
kaikki tuomioistuinlinjat.
Vaikka tuomarin viran hakijoita on siis kaikkiaan ollut paljon, haasteena ovat edelleen
suuret alueelliset erot hakijoiden kokemuksen määrässä, samoin kuin tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta nimitettävien pieni
määrä. Nuorten lakimiesten pääsyä tuomarinuralle on jo pyritty edistämään asessori
järjestelmällä. Olisi syytä arvioida myös
sitä, miten voitaisiin edistää muissa tehtävissä jo kokeneiden lakimiesten, kuten
asianajajien, siirtymistä tuomareiksi. Hyppy
suoraan vakinaiseen tuomarinvirkaan on
suuri sekä tuomarin tehtävistä kiinnostuneen kokeneen lakimiehen että rekrytoijan kannalta. Olisi hyödyllistä, jos lakimies
voisi ensin työskennellä vaikkapa määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena kollegiossa kokemuksen saamiseksi tuomarin
työstä.

Tuomarinvalintalautakunnan arkinen
työskentely on toimintavuonna 2019 jatkunut vakiintuneeseen tapaan. Täytettä
viä virkoja on edelleen ollut runsaasti,
yli 140 kappaletta, joista viisi päällikkötuomarin määräaikaisia virkoja. Hakemuksia virkoihin on saatu yhteensä noin 1300
kappaletta.
Toimintavuonna lautakunnassa tapahtui
muutos, kun pitkäaikainen osastosihteeri
jäi eläkkeelle, ja uutena aloitti oikeus
tradenomi Katja Yliluoma. Vaihtuvuutta
on ollut myös lautakunnan jäsenistössä
eri syistä.
V U O D E N 2 0 2 0 alkaessa on toteutunut
pitkään aikaan suurin muutos tuomarin
valintalautakunnan toiminnassa, kun lautakunnan sihteeristö ja toimisto on siirtynyt
vuoden alusta perustetun uuden Tuomio
istuinviraston toimitiloihin Vantaan Tikku
rilaan. Muutto ja lisäksi samaan aikaan
osunut postilakko vaativat lautakunnan
henkilökunnalta venymistä. Toimiminen
Tuomioistuinviraston yhteydessä on luon-

Tuomarinvalintalautakunnan nykyisten
jäsenten toimikausi päättyy 14.5.2020,
jonka jälkeen aloittaa uusi lautakunta
tuorein voimin. Kiitän lautakunnan jäseniä ja henkilökuntaa hyvästä työstä sekä
sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä myös
vuonna 2019.

Ta t u L e p p ä n e n
presidentti
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Ordförandens årsöversikt
Som sig bör i en rättsstat, har statsrådet
och republikens president å sin sida respekterat nämndens utnämningsframställningar så gott som utan undantag under
de gångna två decennierna.

D O M A R F Ö R S L A G S N Ä M N D E N inrättades år 2000 som ett oberoende organ som
gör framställningar om utnämning av ordinarie domare, med undantag för domare
i de högsta domstolarna. En klar majoritet
av domarförslagsnämndens ledamöter är
domare. Nämnden har följaktligen bidragit till genomförandet av en domarförvaltning som i stor utsträckning är autonom.
Nämnden verkar på oberoende sätt också
i förhållande till domstolarna och nämnden
avviker också relativt ofta från domstolar
nas utlåtanden om utnämningsförslag.

Överraskande nog blev det finländska systemet för utnämning av domare år 2019
föremål för en offentlig debatt till och med
på europeisk nivå, då systemet kritiserades ur rättsstatssynvinkel av ledningen för
en viss EU-stat. Såsom konstaterades i den
uppkomna debatten, saknade kritiken sak-
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lig grund. Integriteten i vårt utnämningssystem har varit och är intakt.
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Trots att det sammanlagda antalet sökanden till domartjänsterna som nämnt varit
stort, utgörs utmaningarna fortfarande av
stora regionala skillnader i omfattningen
på sökandenas erfarenhet, liksom också
det låga antalet personer som ska utnämnas från utsidan av domstolsväsendet.
Man har redan försökt främja unga advokaters tillträde till en domarkarriär med
assessorsystemet. Det finns också skäl
att utvärdera hur det är möjligt att främja
att jurister som redan har erfarenhet från
andra uppgifter, såsom advokater, övergår till att arbeta som domare. Ett hopp
direkt till en ordinarie domartjänst är stort
såväl för en erfaren jurist som är intresserad av domaruppgifter som för rekryteraren. Det vore nyttigt att juristerna först
kan arbeta till exempel som hovrättsråd
för viss tid i kollegiet för att få erfarenhet
av domararbetet.

Domarförslagsnämndens vardagliga arbete
har under verksamhetsåret 2019 fortsatt
på etablerat sätt. Antalet tjänster att tillsätta har fortfarande varit högt, över 140,
av vilka fem varit tidsbundna tjänster som
chefsdomare. Sammanlagt har cirka 1 300
ansökningar till tjänsterna inkommit.
Under verksamhetsåret skedde en förändring i nämnden, då den långvariga
avdelningssekreteraren gick i pension och
rättstradenom Katja Yliluoma började som
ny sekreterare. Omsättning har förekommit också i nämndens medlemskår av olika
orsaker.
U N D E R B Ö R J A N A V Å R 2 0 2 0 har den
största förändringen på länge genomförts
i domarförslagsnämndens verksamhet, då
nämndens sekretariat och byrå flyttat till
verksamhetslokalerna i Dickursby i Vanda
för det nya Domstolsverket, som inrättats
i början av året. Flytten och poststrejken,
som inföll på samma gång, krävde att
nämndens personal pressade sig. Arbetet i
anslutning till Domstolsverket är naturligt,
eftersom nämndens bransch täcker alla
domstolslinjer.

Mandatet för domarförslagsnämndens
nuvarande ledamöter upphör 14.5.2020,
varefter en ny nämnd börjar med friska
krafter. Jag tackar nämndens ledamöter och personalen för ett bra arbete och
intressentgrupperna för ett bra samarbete
också år 2019.

Ta t u L e p p ä n e n
president
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Sihteerin katsaus
T U O M A R I N V A L I N TA L A U TA K U N N A N
S I H T E E R I S T Ö N tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että tuomarinvalintalautakunta
pystyy kokouksissaan tekemään valtioneuvostolle perustellun esityksen päällikkö
tuomarin ja vakinaisen tuomarin viran
täyttämistä koskevissa asioissa. Tähän
kuuluu muun muassa se, että tuomarin
viran hakijat saavat tilaisuuden lausua
viranhakumenettelyssä annetuista tuomioistuinten lausunnoista ja muusta selvityksistä ennen lautakunnan kokousta sekä
tiedottaminen lautakunnan esityksistä.
Toimintavuonna tuomarinvalintalautakunta
on antanut 145 esitystä tuomarin viran
täyttämisestä, joista viisi on koskenut
päällikkötuomarin määräaikaista virkaa,
joten työtä on riittänyt.

Tuomioistuinviraston toiminnan aloitus
1.1.2020 on merkinnyt suurta muutosta
myös tuomarinvalintalautakunnalle. Vuodenvaihteen jälkeen lautakunnan ainoana
virallisena työntekijänä jatkaa vain sihteeri.
Tuomarinvalintalautakunnan toimisto on
myös muuttanut Tuomioistuinviraston
tiloihin ennen joulua. Muutto ja monet
muut Tuomioistuinviraston aloitukseen liittyvät muutokset ovat työllistäneet sihteeristöä runsaasti erityisesti toimintavuoden
loppupuoliskolla. Tätä työtä on jaettu ja
tehty yhdessä tuomarinkoulutuslautakunnan sihteeristön kanssa. Olemme odottaneet muuttoa ja yhteistyötä Tuomioistuinviraston kanssa innolla mutta myös haikein
mielin. Onhan muutto merkinnyt korkeimman oikeuden jättämistä taakse. Tätä kirjoittaessa alkuvuonna 2020 voin ilolla
todeta, että yhteistyö Tuomioistuinviraston
motivoituneen henkilökunnan on alkanut
hyvin.

Vuosi on kulunut luopumisen tunnelmissa.
Pitkäaikainen osastosihteeri Paula Kinnari
on jäänyt ansaitulle eläkkeelle vuoden
puolivälissä ja uutena osastosihteerinä
on aloittanut Katja Yliluoma, jonka kanssa
yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin.
Katjan ura tuomarinvalintalautakunnan
osastosihteerinä on jäämässä lyhyeksi,
koska vuoden 2020 alussa hän on siirtynyt
Tuomioistuinviraston palvelukseen assistentiksi jatkaen kuitenkin käytännössä
samoissa tuomarinvalintalautakunnan
työtehtävissä.

L I S Ä Ä M U U T O K S I A on tiedossa, kun
tuomarinvalintalautakunnan nykyisten
jäsenten toimikausi päättyy keväällä 2020
ja uusi lautakunta aloittaa viisivuotiskautensa. Kiitän lautakunnan puheenjohtajia,
jäseniä, sidosryhmiä sekä erityisesti tuomarinkoulutuslautakunnan sihteeristöä
antoisasta vuodesta 2019.

Erja Kalske-Haikonen
käräjätuomari, sihteeri
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Sekreterarens översikt
DEN VIKTIGASTE UPPGIFTEN
FÖR DOMARFÖRSLAGSNÄMNDENS
S E K R E TA R I AT är att se till att domarförs
lagsnämnden under sina möten kan ge
statsrådet motiverade framställningar i
ärenden som gäller tillsättande av en tjänst
som chefsdomare och ordinarie domare.
Detta omfattar bland annat att de som
söker domartjänster får tillfälle att avge yttranden om domstolsutlåtanden som getts
inom ramen för ansökningsförfarandet och
andra utredningar före nämndens möte och
att ge information om nämndens framställningar. Under verksamhetsåret har domarförslagsnämnden gjort 145 framställningar
om tillsättande av en tjänst, av vilka fem
gällt en tidsbunden tjänst som chefsdomare, varför det funnits rikligt med arbete.

Verksamhetsstarten hos Domstolsverket
1.1.2020 har inneburit en stor förändring
också för domstolsförslagsnämnden. Efter
årsskiftet fortsätter enbart en sekreterare
som nämndens enda officiella arbetstagare. Domarförslagsnämndens byrå har
också flyttat till Domstolsverkets lokaler
före jul. Flytten och många andra förändringar relaterade till Domstolsverkets start
har sysselsatt sekreterarna i hög grad,
i synnerhet under den andra halvan av
verksamhetsåret. Detta arbete har delats
och utförts i samarbete med domarutbildningsnämndens sekretariat. Vi har med
iver, men också med vemod, väntat på flytten och samarbetet med Domstolsverket.
Flytten har ju inneburit att vi lämnat högsta
domstolen bakom oss. I skrivande stund,
i början av år 2020, kan jag med glädje
konstatera att samarbetet med Domstolsverkets motiverade personal börjat fint.

Året präglades av farväl. Den långvariga
avdelningssekreteraren Paula Kinnari har
gått i välförtjänt pension i medlet av året
och Katja Ylijuoma har inlett som ny avdelningssekreterare och samarbetet med
henne har börjat fint. Katjas karriär som
avdelningssekreterare hos domarförslags
nämnden är på väg att bli kortvarig, efter
som hon i början av år 2020 övergått
till en tjänst som assistent hos Domstols
verket, men dock i praktiken fortsatt med
samma arbetsuppgifter för domarförslagsnämnden.

F L E R F Ö R Ä N D R I N G A R Ä R AT T
V Ä N TA , då mandatet för domarförslagsnämndens nuvarande ledamöter upphör
på våren 2020 och den nya nämnden börjar sin femårsperiod. Jag tackar nämndens
ordföranden, ledamöter, intressentgrupper
och i synnerhet domarförslagsnämndens
sekreterare för ett givande år 2019.

Erja Kalske-Haikonen
tingsdomare, sekreterare
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1
Tuomarinvalintalautakunta
ja sen tehtävät

T U O M A R I N V A L I N TA L A U TA K U N TA A L O I T T I
toimintansa vuonna 2000. Sitä koskevat säännökset
sisältyivät tuomareiden nimittämisestä annettuihin
lakiin (205/2000) ja valtioneuvoston asetukseen
(427/2000). Tuomareiden nimittämisestä
annettu laki on kumottu uuden tuomioistuinlain (673/2016) tultua voimaan 1.1.2017.
L A U TA K U N N A N T E H TÄ V Ä N Ä on tuomio
istuinlain mukaan valmistella ja tehdä perusteltu esitys valtioneuvostolle päällikkö
tuomarin ja vakinaisen tuomarin viran
täyttämistä koskevissa asioissa lukuun
ottamatta korkeimman oikeuden ja
korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ja oikeusneuvoksen virkoja.
Tuomarinvalintalautakunta voi
korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden
pyynnöstä myös antaa
lausunnon korkeimman
oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen nimittämistä koskevassa
asiassa.
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2
Tuomarinvalintalautakunnan jäsenet ja
varajäsenet 1.1.–31.12.2019
JÄSENET

VARAJÄSENET

P uheenjoh t a j a
oikeusneuvos Tatu Leppänen
1.8.2019 lukien presidentti
Korkein oikeus

oikeusneuvos Marjut Jokela
Korkein oikeus

Varapuheen j oh t a j a
oikeusneuvos Riitta Mutikainen
Korkein hallinto-oikeus

oikeusneuvos Outi Suviranta
Korkein hallinto-oikeus

presidentti Mikko Könkkölä
Helsingin hovioikeus

presidentti Tapani Vasama
Vaasan hovioikeus

hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkäranta
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 30.9.2019 asti
hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilä
Helsingin hallinto-oikeus 1.10.2019 lukien

hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilä
Helsingin hallinto-oikeus 30.9.2019 saakka
hallinto-oikeuden ylituomari Ritva Isomoisio
Turun hallinto-oikeus 1.10.2019 lukien

laamanni Daniel Allén
Pohjanmaan käräjäoikeus

laamanni Tuula Lehto
Kanta-Hämeen käräjäoikeus 24.10.2019 saakka
laamanni Martti Juntikka
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 24.10.2019 lukien

hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi
Turun hovioikeus

hovioikeudenneuvos Antti Vaittinen
Vaasan hovioikeus 21.2.2019 lukien

käräjätuomari Hanna Paronen
Päijät-Hämeen käräjäoikeus

käräjätuomari Marjatta Berg
Helsingin käräjäoikeus

hallinto-oikeustuomari Maarit Lindroos
Helsingin hallinto-oikeus

hallinto-oikeustuomari Hannamaija Falck
Turun hallinto-oikeus

markkinaoikeustuomari Sami Myöhänen
Markkinaoikeus

vakuutusoikeuden laamanni Aija Peltola
Vakuutusoikeus

asianajaja Riitta Leppiniemi
Helsinki

asianajaja Antti Vainio
Savonlinna

valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto
Valtakunnansyyttäjänvirasto

valtionsyyttäjä Jorma Äijälä 21.3.2019 saakka
valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta 21.3.2019 lukien
Valtakunnansyyttäjänvirasto

professori Tuula Linna
Helsingin yliopisto

professori Matti Tolvanen
Itä-Suomen yliopisto

Lautakunnan sihteerinä toimi käräjätuomari Erja Kalske-Haikonen.
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3
Tuomarinvalintalautakunnan
nimitysesitykset 2019

kertaa. Vuosina 2016 – 2018 lautakunnassa
on ollut nimitysasioita 136–150 vuosittain.
Nimitysasioiden keskimääräinen käsittelyaika tuomarinvalintalautakunnassa on
ollut 48 päivää.

TUOMAREIDEN NIMITYSASIOIDEN
määrä on ollut korkea suhteessa tuomareiden kokonaismäärään jo pitkään. Odotettavissa on, että nimitysasioiden määrä pysyy
korkeana vielä joitakin vuosia pääasiassa
eläköitymisestä johtuen. Vuodelta 2018
on siirtynyt vuonna 2019 käsiteltäväksi
13 nimitysasiaa. Tuomarinvalintalauta
kuntaan on saapunut kertomusvuonna
148 asiaa. Vuoden päättyessä lautakunnassa on ollut vireillä 15 nimitysasiaa.

Hakijoiden määrä virkaa kohden on kertomusvuonna vaihdellut kahdesta kolmeenkymmeneenkolmeen. Tuomarinvalintalautakunnan käsittelemiin tuomarin virkoihin
on kertomusvuonna ollut yhteensä 1298
hakijaa. Heistä naisia on ollut 63 prosenttia
(814 kpl) ja miehiä 37 prosenttia (484 kpl).
Naisten osuus viranhakijoista on noussut
kaksi prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.
Päällikkötuomareiden viranhakijoita on
kertomusvuonna ollut yhteensä 19, joista
seitsemän oli naisia.

Tuomarinvalintalautakunnassa on ker
tomusvuonna tehty 145 nimitysesitystä,
joista viisi on koskenut päällikkötuomarin virkaa. Tuomarinvalintalautakunta on
yhden kerran palauttanut lausunnon
tuomioistuimelle täydennettäväksi. Tuo
marinvalintalautakunta on kokoontunut
vuoden aikana 10 kertaa. Lisäksi lauta
kunta on järjestänyt haastatteluita kuusi

Kaikista hakijoista noin 76 prosentilla on
ollut varsinainen työpaikka tuomioistuin-
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tuomioistuimessa työskenteli noin seitsemän prosenttia virkaan esitetyistä. Yksi
nimitetyksi esitetyistä suoritti asessorin koulutusohjelmaa. Kahdella esitetyllä
(alle kolme prosenttia) oli alemman palkkaluokan virka käräjäoikeudessa, mutta
he työskentelivät määräaikaisesti tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella. Vajaa kuusi
prosenttia nimitetyksi esitetyistä työskenteli kokonaan tuomioistuinlaitoksen
ulkopuolella kaksi asianajajana ja kaksi
kihlakunnansyyttäjänä.

Suurin osa nimitettäväksi esitetyistä on
ollut vuonna 2019 tuomioistuintaustaisia.
Nimitetyksi esitetyistä on tuomioistuin
taustaisia ollut noin 92 prosenttia (134 kpl),
ja loput noin kahdeksan prosenttia (11 kpl)
ovat olleet taustaltaan tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Aikaisempina vuosina
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten nimitettyjen osuus on vaihdellut noin neljän ja
kymmenen prosentin välillä.

H A L L I N T O - O I K E U K S I S S A tuomarin
virkaan esitetyistä noin 92 prosenttia työskenteli vastaavassa tehtävässä alemmassa
palkkaluokassa tai määräaikaisesti. Loput
kahdeksan prosenttia (kolme esitettyä)
suorittivat asessorin koulutusohjelmaa.
Kokonaan tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta muusta lakimiestehtävästä ei esitetyistä ollut kukaan.

Kertomusvuonna tuomarinvirkoihin esitettiin pääasiassa hakijoita, joiden tausta on
haettavaa vastaavissa tehtävissä.
H O V I O I K E U K S I S S A tuomarin virkaan
esitetyistä noin 64 prosenttia työskenteli jo hakuajan päättyessä vastaavassa
tehtävässä alemmassa palkkaluokassa
tai määräaikaisesti. Muussa tuomioistui
messa työskenteli noin 29 prosenttia
virkaan esitetyistä. Asessorin koulutus
ohjelmaa suoritti yksi virkaan esitetty.
Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella
muussa lakimiestehtävässä työskenteli
yksi esitetty, jolla kuitenkin oli virka
muussa tuomioistuimessa.

V A K U U T U S O I K E U T E E N tuomariksi
esitetyistä yhtä lukuun ottamatta kaikki
työskentelivät vastaavassa tehtävässä
vakuutusoikeudessa. Yksi hakija työs
kenteli muussa tuomioistuimessa.
M A R K K I N A O I K E U T E E N markkina
oikeustuomariksi esitetty työskenteli
markkinaoikeudessa määräaikaisesti.
Molemmat markkinaoikeusinsinööriksi
esitetyt työskentelivät tuomioistuin
laitoksen ulkopuolella.

K Ä R Ä J Ä O I K E U K S I S S A tuomarin virkaan
esitetyistä yli 82 prosenttia työskenteli
vastaavassa tehtävässä alemmassa palkkaluokassa tai määräaikaisesti. Muussa
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Kahdessa käräjäoikeuden laamannin,
yhdessä hallinto-oikeuden ylituomarin
ja yhdessä markkinaoikeuden ylituomarin virkaa koskevassa asiassa on kertomusvuonna teetetty soveltuvuusarviointi
lausunnon antaneen tuomioistuimen toimesta. Vakuutusoikeuden ylituomarin
virkaa koskevassa asiassa on teetetty
kahden hakijan osalta soveltuvuusarviointi
lausunnon antaneen tuomioistuimen
toimesta ja yhden hakijan osalta tuomarinvalintalautakunnan toimesta. Yhteensä
19 eri hakijaa on kutsuttu haastatteluun
tuomarinvalintalautakuntaan.

Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset ovat olleet pääosin yksimielisiä. Lautakunta on äänestänyt esityksestä kertomusvuonna kahdeksan viran kohdalla. Näistä
yksi on koskenut käräjätuomarin virkaa,
viisi hallinto-oikeustuomarin virkaa, yksi
markkinaoikeuden ylituomarin virkaa ja
yksi hallinto-oikeuden ylituomarin virkaa.
Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitys
on ollut yhteneväinen viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa
111 viran osalta ja poikennut viran auki
julistaneen tuomioistuimen esityksestä
34 kertaa.

Tasavallan presidentti on vuonna 2019
tehnyt kaikki nimitykset tuomarinvalintalautakunnan esitysten mukaisesti.

ESITYKSET JAKAANTUVAT VIRKATYYPEITTÄIN SEURAAVASTI
markkinaoikeusinsinööri 2
markkinaoikeustuomari 1
vakuutusoikeustuomari 4

hallinto-oikeuden ylituomari 1
vakuutusoikeuden ylituomari 1
markkinaoikeuden ylituomari 1
käräjäoikeuden laamanni 2

hovioikeudenneuvos 28
hallinto-oikeustuomari 36

käräjätuomari 69

Yhteensä 145
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Tuomarinvalintalautakunta on kertomusvuonna tehnyt seuraavat
NIMITYSESITYKSET:

LAAMANNI D20
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen

käräjätuomari Ilkka Juha Kalevi Lahtinen

LAAMANNI D18
Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen

käräjätuomari Juha Petteri Palomäki

YLITUOMARI D19
Vakuutusoikeuteen

ma. hankejohtaja, vakuutusoikeustuomari

Markkinaoikeuteen

markkinaoikeustuomari Jussi Heikki Tapio Karttunen

Tuula Marjatta Kivari

YLITUOMARI D18
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

oikeusneuvos Mikko Lasse Sakari Pikkujämsä

HOVIOIKEUDENNEUVOS T14
Helsingin hovioikeuteen

ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari
Markku Tapio Laine

hovioikeudenneuvos Arna Silja Kristiina Harenko
hovioikeudenneuvos Liisa Katriina Lehikoinen
ma. työtuomioistuinneuvos, hovioikeudenneuvos
Risto Henrikki Niemiluoto
hovioikeudenneuvos Malla Kaisa Annikki Sunell
kansliapäällikkö Tommi Matti Vuorialho
hovioikeudenneuvos Heli Kristiina Sankari

ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari
Maria Irene Ahlström

Itä-Suomen hovioikeuteen

käräjätuomari Minna Kristiina Koskinen

Turun hovioikeuteen

hovioikeudenneuvos Vilja Maarit Hahto
hovioikeudenneuvos Erkki Juhani Reijonen

Vaasan hovioikeuteen

ma. esittelijäneuvos, hovioikeudenneuvos
Timo Jaakko Saranpää

hovioikeudenneuvos Mika Pekka Kinnunen
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HOVIOIKEUDENNEUVOS T12
Helsingin hovioikeuteen

ma. erityisasiantuntija, käräjätuomari
Minna Maarit Mattila

ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari
Ville Samuli Laine

ma. hovioikeudenneuvos Nina Maria Wilkman
ma. hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri
Pertti Jaakko Juhani Lenkkeri

ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari
Juha Matti Hartikainen

ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari
Tea Marja Kangasniemi

ma. vanhempi oikeussihteeri, oikeussihteeri
Jukka Petteri Loiva

Itä-Suomen hovioikeuteen

ma. hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä
Tellervo Sini Susanna Turunen

ma. hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä
Eeva Kaisa Kääriäinen

Rovaniemen hovioikeuteen

käräjätuomari Janne Markus Mononen
ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Suvi Emilia Hannula

Turun hovioikeuteen

ma. hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä
Teija Irene Vainiopää

ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari
Atte Kalevi Andersson

Vaasan hovioikeuteen

ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Patrick Philippe Jérôme Palmroos

hovioikeuden asessori, hovioikeuden esittelijä
Anne Maria Saranpää

KÄRÄJÄTUOMARI T13
Helsingin käräjäoikeuteen

ma. kihlakunnanvouti, käräjätuomari

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen

käräjätuomari Erik Joachim Holmström
maaoikeusasioiden vastuutuomariksi
käräjätuomari Antti Johannes Vuori-Karvia
käräjätuomari Marika Kristiina Siiki
ma. erityisasiantuntija, käräjätuomari

Tero Mikael Kujala
käräjätuomari Tiina Hannele Nygård
käräjätuomari Mitja Maria Korjakoff
käräjätuomari Suvi-Marja Kaarina Lahtinen

Inka-Maaria Margareetta Grönqvist

Kainuun käräjäoikeuteen

käräjätuomari Kaisa Maaret Teivaanmäki

15

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus

2 019

Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen

käräjätuomari Erja Leena Marjatta Vihinen
käräjätuomari Kirsi Helena Toivoniemi

Keski-Suomen käräjäoikeuteen

käräjätuomari Ulla-Maija Alfhild Viitavuori

Kymenlaakson käräjäoikeuteen

käräjätuomari Päivi Pauliina Ratilainen

Lapin käräjäoikeuteen

asianajaja Arto Wilhelm Mikael Henriksson

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen

käräjätuomari Anne Marjatta Ali-Rekola
käräjätuomari Anna-Maria Kangas
käräjätuomari Sanna Pauliina Mikkola
käräjätuomari Juha Valtteri Pihlamaa

Oulun käräjäoikeuteen

käräjätuomari Jari Juhani Vertala
käräjätuomari Heikki Kalevi Juntunen
käräjätuomari Ville Tapio Vuorialho

Pohjanmaan käräjäoikeus

hovioikeudenneuvos Ulla-Maj Leppäkorpi

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen

käräjätuomari Juha Petri Tykkyläinen

Pohjois-Savon käräjäoikeuteen

käräjätuomari Marjo Päivikki Leppänen

Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen

käräjätuomari Minna Kristiina Immonen

Satakunnan käräjäoikeuteen

käräjätuomari Kalle Tapio Kulmala

Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen

käräjätuomari Minnimari Raisa Kanerva Saari
käräjätuomari Nina Johanna Wahlstedt
käräjätuomari Merja Helena Maunuksela

KÄRÄJÄTUOMARI T11
Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari Paula Kristiina Lehmusjärvi

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari, hallinto-oikeuden esittelijä

Etelä-Savon käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari Hanna Maria Syrjä

Helsingin käräjäoikeuteen

ma. hovioikeuden esittelijä Katriina Luhtanen
ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä

Taija Susanna Randen

Essi Marja Konttinen-Di Nardo

ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari
Marjut Tellervo Löfroth

ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Elisa Emilia Savolainen

ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Noora Katariina Kemppi
ma. käräjätuomari Jenni Maria Lilja
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ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Jaana Marjatta Lehto

ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Otto Antero Ollikainen

ma. käräjätuomari, oikeussihteeri

Johanna Maria Ehtamo-Kettunen
asianajaja Henri Antti Ilari Hyvärinen

Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja
Juhana Kristian Robert Ritola

ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Aleksi Heikki Rantanen

Kymenlaakson käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari Nea Kristina Koivu
ma. käräjätuomari Jussi Jalmari Kivi
ma. käräjätuomari Janne Samuli Kaarre
ma. käräjätuomari Laura Johanna Ritakari-Rautio

Oulun käräjäoikeuteen

ma. kihlakunnansyyttäjä, vanhempi konstaapeli

Matti Ilmari Päivärinta

Sakri Joakim Taskila

ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä
Sari Marjaana Leppäluoto

Pirkanmaan käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari Maiju Hannele Päivärinne
ma. käräjätuomari Elina Johanna Ikonen
ma. käräjätuomari Vesa Teemu Toivanen

Pohjanmaan käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari, käräjäviskaali

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari Laura Kristiina Kyyrönen
ma. käräjätuomari Mari Elina Puustinen

Pohjois-Savon käräjäoikeuteen

ma. kihlakunnanvouti, hovioikeuden esittelijä

Pekka Juhani Hemminki
kihlakunnansyyttäjä Anette Pauliina Luokkala

Titta Mari Juulia Tsupari
asessori Marja Johanna Kantanen

ma. hovioikeuden esittelijä

Joona Olavi Seponpoika Ålander

Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä

Satakunnan käräjäoikeuteen

ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä

Miikka Markus Kärki
ma. käräjätuomari Milja Anneli Saarenpää
ma. käräjätuomari Anu Jutta Hannele Välimäki
Päivi Marja-Liisa Taulaniemi
ma. käräjätuomari Laura Maria Heikkilä
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ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä
Peter Aleksander Arvidsson
käräjätuomari Kalle Henrik Kalliokoski
käräjätuomari Stina Pauliina Selander

HALLINTO-OIKEUSTUOMARI T13
Helsingin hallinto-oikeuteen

hallinto-oikeustuomari Camilla Nina Marita Sandström
hallinto-oikeustuomari Tommi Ilmari Toijonen
hallinto-oikeustuomari Terttu Hannele Kujala
hallinto-oikeustuomari Minna Pauliina Ruuskanen
hallinto-oikeustuomari Elina Anneli Halimaa
hallinto-oikeustuomari Reija Päivikki Suni
hallinto-oikeustuomari Riikka Liisa Helena Valli-Jaakola

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen

hallinto-oikeustuomari Marja-Leena Pirhonen
hallinto-oikeustuomari Paula Kaarina Vesterinen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

hallinto-oikeustuomari Riitta Liisa Arjas

Turun hallinto-oikeuteen

hallinto-oikeustuomari Katja Maria Sorsimo
hallinto-oikeustuomari Anna Veronica Storträsk
hallinto-oikeustuomari Marja Kaarina Peltoniemi

Vaasan hallinto-oikeuteen

hallinto-oikeustuomari Pertti Antero Piippo

HALLINTO-OIKEUSTUOMARI T11
Helsingin hallinto-oikeuteen

ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Marko Petteri Ahlstedt
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Hanna Katariina Piitulainen
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Merja Maria Tuulikki Majanen
ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri
Annina Heidi Maria Nieminen

ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Aiman Ahmad Mroueh
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Emmi-Helena Aakula
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Reetta Maija Kannisto
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Heidi Marika Kärkiö
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Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen

hallinto-oikeustuomari Satu Susanna Aspelund
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Anna-Kristiina Karikko
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Heidi Hanna-Maria Schiestl
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Marianne Kristiina Kivistö
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Ari Juhani Koskinen

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen

ma. hallinto-oikeustuomari Vesa Tapio Manninen
asessori, hallinto-oikeuden esittelijä
Venla Karoliina Hyvärinen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

ma. hallinto-oikeustuomari Maarit Hannele Karjalainen
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Renne Tapani Pulkkinen
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Minna Maria Hannele Manninen
ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden
esittelijä Jani Petteri Taskila

Vaasan hallinto-oikeuteen

ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies
Jani Markus Ruotsalainen
asessori Janika Hannele Gummerus
asessori Heli Annika Ala-Tulijoki

VAKUUTUSOIKEUSTUOMARI T13
Vakuutusoikeuteen

hallinto-oikeustuomari Mira Maren Koivumaa

VAKUUTUSOIKEUSTUOMARI T11
Vakuutusoikeuteen

ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden
esittelijä Heli Kaarina Virolainen
ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden
esittelijä Riitta Liisa Aurelius
ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden
esittelijä Eeva Katariina Tarkkanen

MARKKINAOIKEUSINSINÖÖRI T12
Markkinaoikeuteen

eurooppapatenttiasiamies Pasi Antero Nikkonen
eurooppapatenttiasiamies
Merja Annikki Heikkinen-Keinänen

MARKKINAOIKEUSTUOMARI T11
Markkinaoikeuteen

ma. markkinaoikeustuomari Pekka Johannes Savola

19

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus

2 019

Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

4
Virka tai muu tehtävä, josta
nimitettäviksi esitetyt ovat
siirtyneet

LAAMANNI

käräjätuomari………………………………………… 2

YLITUOMARI

ma. hankejohtaja, vakuutusoikeustuomari…………… 1
markkinaoikeustuomari……………………………… 1
oikeusneuvos………………………………………… 1

HOVIOIKEUDENNEUVOS

ma. esittelijäneuvos, hovioikeudenneuvos……………
ma. erityisasiantuntija, käräjätuomari…………………
hovioikeuden asessori, hovioikeuden esittelijä………
hovioikeuden esittelijä, ma. hovioikeudenneuvos……
hovioikeudenneuvos…………………………………
ma. hovioikeudenneuvos………………………………
ma. hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä……
ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari……………
ma. hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri……………
kansliapäällikkö………………………………………
käräjätuomari…………………………………………
ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä……………
ma. työtuomioistuinneuvos, hovioikeudenneuvos……
ma. vanhempi oikeussihteeri, oikeussihteeri…………
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KÄRÄJÄTUOMARI

asianajaja………………………………………………
asessori…………………………………………………
ma. erityisasiantuntija, käräjätuomari…………………
ma. hovioikeuden esittelijä……………………………
hovioikeudenneuvos…………………………………
ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari……………
ma. kihlakunnanvouti, hovioikeuden esittelijä………
käräjätuomari…………………………………………
ma. käräjätuomari……………………………………
ma. käräjätuomari, hallinto-oikeuden esittelijä………
ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä……………
ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja…………
ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä………………
ma. käräjätuomari, käräjäviskaali……………………
ma. käräjätuomari, oikeussihteeri……………………
kihlakunnansyyttäjä……………………………………
ma. kihlakunnansyyttäjä, vanhempi konstaapeli……
ma. kihlakunnanvouti, käräjätuomari…………………

2
1
1
2
1
1
1
26
16
1
8
1
3
1
1
1
1
1

HALLINTO-OIKEUSTUOMARI

asessori…………………………………………………
asessori, hallinto-oikeuden esittelijä…………………
ma.hallinto-oikeustuomari,
hallinto-oikeuden esittelijä……………………………
hallinto-oikeustuomari…………………………………
ma. hallinto-oikeustuomari……………………………
ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies…………………
ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri……………

2
1
14
15
2
1
1

VAKUUTUSOIKEUSTUOMARI

hallinto-oikeustuomari………………………………… 1
ma. vakuutusoikeustuomari,
vakuutusoikeuden esittelijä ………………………… 3

MARKKINAOIKEUSTUOMARI

ma. markkinaoikeustuomari………………………… 1

MARKKINAOIKEUSINSINÖÖRI

eurooppapatenttiasiamies…………………………… 2
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5
Lautakunnan henkilökunta
ja toimitilat

Tuomarinvalintalautakunnan päätoimisen henkilökunnan muodostivat lautakunnan sihteeri 1.1.-31.12.2019 käräjätuomari Erja Kalske-Haikonen
sekä osastosihteeri Paula Kinnari
30.8.2019 asti ja 1.9.2019
lukien osastosihteeri
Katja Yliluoma.

Lautakunta toimi vuonna
2019 osoitteessa Pohjois
esplanadi 3, 00170 Helsinki.
Vuoden lopussa lautakunta muutti
Tikkurilaan tuomioistuinviraston yhteyteen.
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6
Tilastotietoja
TEHDYT NIMITYSESITYKSET JA SIIRROT VUOSINA 2000–2019
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TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN NIMITYSESITYKSET JA SIIRROT VIRKOJEN MUKAAN
VUOSINA 2000–2019 ( siirrot suluissa )
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Yht.

HO presidentti

-

-

1

1

1

1

-

1

-

2

-

-

1

1
(+1)

1

-

1

-

-

-

11
(+1)
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HAKIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 2011–2019
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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 / 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 / ympäristönsuojelupäällikkö / 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 kihlakunnansyyttäjää / julkinen oikeusavustaja / suunnittelujohtaja
- 3 hallinto-oikeustuomaria: ympäristöneuvos / ympäristönsuojelupäällikkö /
ma. toimistopäällikkö

2008

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

2009

- hovioikeudenneuvos: kihlakunnansyyttäjä
- 5 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä /
ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeusavustaja

2010

- käräjätuomari: lainsäädäntöneuvos
- 5 käräjätuomaria: 2 ma. käräjätuomaria, julkinen oikeusavustaja / ma. käräjätuomari,
kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / kihlakunnansyyttäjä
- hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies
- markkinaoikeustuomari: lakimiesavustaja, lainsäädäntöneuvos
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2011

- 3 käräjätuomaria: kihlakunnansyyttäjä / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja /
päätoiminen tuntiopettaja
- 2 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, esittelijä / ma. hallinto-oikeustuomari, neuvotteleva virkamies

2012

- hovioikeudenneuvos: asianajaja
- 6 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / hallintolakimies / lakimies / 2 ma. käräjätuomaria,
julkinen oikeusavustaja

2013

- hovioikeudenneuvos: ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos
- 5 käräjätuomaria: johtava julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeusavustaja /
valtionsyyttäjä / 2 kihlakunnansyyttäjää
- hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja
- 2 markkinaoikeustuomaria: asianajaja / toimistopäällikkö
- 2 markkinaoikeusinsinööriä: yli-insinööri / eurooppapatenttiasiamies

2014

- hovioikeudenneuvos: kihlakunnansyyttäjä
- 8 käräjätuomaria: 2 ma. käräjätuomaria, kihlakunnansyyttäjää / ma. käräjätuomari,
julkinen oikeusavustaja / ma. käräjätuomari, konkurssiylitarkastaja / kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / 2 julkista oikeusavustajaa
- 2 hallinto-oikeustuomaria: ympäristölakimies

2015

- 2 hovioikeudenneuvosta: kihlakunnansyyttäjä / ma. hovioikeudenneuvos,
lainsäädäntöneuvos
- 6 käräjätuomaria: valtionsyyttäjä / julkinen oikeusavustaja / 2 ma. käräjätuomaria,
kihlakunnansyyttäjä / 2 kihlakunnansyyttäjää
- markkinaoikeuden markkinaoikeusinsinööri: patentti-insinööri
- hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari:
ma. hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja

2016

- hovioikeudenneuvos: senior advisor
- 10 käräjätuomaria: 5 kihlakunnansyyttäjää / 3 ma. käräjätuomaria,
kihlakunnansyyttäjä / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / asianvalvoja
- 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja /
ma. hallinto-oikeustuomari, ympäristöneuvos / ympäristöneuvos

2017

- 4 käräjätuomaria: yliopistonlehtori / 3 ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä
- 2 hovioikeudenneuvosta: ma. hovioikeudenneuvos, asianajaja / lakimies
		 lautakunnassa
- 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, vanhempi insinööri /
		 ympäristöneuvos / ma. hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja
- markkinaoikeusinsinööri: vanhempi tutkijainsinööri
2018

- hallinto-oikeuden ylituomari: specialist partner
- 2 hovioikeudenneuvosta: ma.hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos /
		 ma. hovioikeudenneuvos, julkinen oikeusavustaja
- 2 käräjätuomaria: ma.käräjätuomari, lainsäädäntösihteeri / kihlakunnansyyttäjä
- 2 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja /
		 ma.hallinto-oikeustuomari, ympäristöylitarkastaja
2019 - 8 käräjätuomaria: asianajaja x 2 / kihlakunnansyyttäjä / ma.kihlakunnansyyttäjä,
		 vanhempi konstaapeli / ma.käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / ma.käräjä		 tuomari, kihlakunnansyyttäjä x 3
- 1 hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies
- 2 markkinaoikeusinsinööriä: eurooppapatenttiasiamies x 2
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7
Domarförslagsnämnden och
dess uppgift

D O M A R F Ö R S L A G S N Ä M N D E N inledde sin verksamhet år 2000. Bestämmelser om domarförslagsnämnden ingår i lagen om utnämning av domare
(205/2000) och i statsrådets förordning (427/2000).
Lagen om utnämning av domare upphävdes när
den nya domstolslagen trädde i kraft (673/2016)
1.1.2017.
Domarförslagsnämnden har till uppgift att för
statsrådet bereda tillsättningen av och göra
motiverade framställningar om utnämning till tjänsten som chefsdomare och
ordinarie domare med undantags för
tjänsterna som president för högsta
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen samt justitieråd.
Domarförslagsnämnden kan på
begäran av högsta domstolen
eller högsta förvaltningsdomstolen också ge utlåtande om utnämning
av medlemmar i högsta
domstolen och högsta
förvaltningsdomstolen.

28

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus

2 019

Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

8
Domarförslagsnämndens
ledamöter och ersättare 1.1.–31.12.2019
LEDAMÖTER

ERSÄTTARE

Ordförande
justitieråd Tatu Leppänen
från och med 1.8.2019 president
Högsta domstolen

justitieråd Marjut Jokela
Högsta domstolen

V ice ordför a n d e
justitieråd Riitta Mutikainen
Högsta förvaltningsdomstolen

justitieråd Outi Suviranta
Högsta förvaltningsdomstolen

president Mikko Könkkölä
Helsingfors hovrätt

president Tapani Vasama
Vasa hovrätt

överdomare vid förvaltningsdomstol överdomare
Ann-Mari Pitkäranta
Tavastehus förvaltningsdomstol fram till 30.9.2019
överdomare vid förvaltningsdomstol Liisa Heikkilä
Helsingfors förvaltningsdomstol från och med
1.10.2019

överdomare vid förvaltningsdomstol Liisa Heikkilä
Helsingfors förvaltningsdomstol fram till 30.9.2019

lagman Daniel Allén
Österbottens tingsrätt

lagman Tuula Lehto
Egentliga Tavastlands tingsrätt fram till 24.10.2019
lagman Martti Juntikka
Egentliga Finlands tingsrätt från och med 24.10.2019

hovrättslagman Asko Nurmi
Åbo hovrätt

hovrättsråd Antti Vaittinen
Vasa hovrätt från och med 21.2.2019

tingsdomare Hanna Paronen
Päijänne-Tavastlands tingsrätt

tingsdomare Marjatta Berg
Helsingfors tingsrätt

förvaltningsrättsdomare Maarit Lindroos
Helsingfors förvaltningsdomstol

förvaltningsrättsdomare Hannamaija Falck
Åbo förvaltningsdomstol

marknadsrättsdomare Sami Myöhänen
Marknadsdomstolen

lagman Aija Peltola
Försäkringsdomstolen

advokat Riitta Leppiniemi
Helsingfors

advokat Antti Vainio
Nyslott

statsåklagare Leena Metsäpelto
Riksåklagarämbetet

statsåklagare Jorma Äijälä från och med 21.3.2019
statsåklagare Ritva Sahavirta från och med
21.3.2019
Riksåklagarämbetet

professor Tuula Linna
Helsingfors universitet

professor Matti Tolvanen
Östra Finlands universitet

överdomare i förvaltningsrätt Ritva Isomoisio
Åbo förvaltningsdomstol från och med 1.10.2019

Tingsdomare Erja Kalske-Haikonen fungerade som sekreterare för nämnden.
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9
Domarförslagsnämndens
utnämningsframställningar 2019

A N TA L E T D O M A R U T N Ä M N I N G S 
Ä R E N D E N har redan under en längre tid
varit högt i förhållande till det totala antalet domare. Det kan förmodas att antalet
utnämningsärenden förblir högt i ytterligare några år, i huvudsak på grund av
pensioneringar. Från år 2018 till år 2019
har 13 utnämningsärenden överförts
för behandling. Till domarförslagsnämnden har det inkommit 148 ärenden under
berättelseåret. Vid utgången av verksamhetsåret pågick behandlingen av
15 utnämningsärenden i nämnden.

trätt 10 gånger under året. Dessutom har
nämnden ordnat intervjuer sex gånger.
Åren 2016 – 2018 har nämnden behandlat 136–150 utnämningsärenden per år.
Den genomsnittliga behandlingstiden för
utnämningsärenden har varit 48 dagar i
domarförslagsnämnden.
Antalet sökanden per tjänst har varierat
från två till över trettiotre under berättelseåret. De domartjänster som domarförslagsnämnden behandlat under berättelsåret har sökts av sammanlagt 1 298
personer. Av dem har 63 procent (814)
varit kvinnor och 37 procent (484) män.
Kvinnornas andel av dem som sökt tjänster har stigit med två procent jämfört med
år 2018. Antalet sökanden till chefsdomartjänsterna har under berättelseåret uppgått till sammanlagt 19, och av dem var
sju kvinnor.

Under berättelseåret har det gjorts
145 utnämningsframställningar i domarförslagsnämnden, av vilka fem har gällt
chefsdomartjänster. Domarförslags
nämnden har en gång returnerat ett
utlåtande till domstolen för komplettering.
Domarförslagsnämnden har samman-
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Cirka 76 procent av sökandena har haft
en ordinarie arbetsplats inom domstols
väsendet när de lämnat in sin ansökan.
Motsvarande siffra år 2018 var 83 procent.
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en lägre löneklass eller för viss tid. Cirka
sju procent av dem som föreslogs för
en tjänst arbetade vid en annan domstol.
En av dem som framställdes för utnämning genomgick utbildningsprogrammet
för assessorer. Två av dem som framställdes (under tre procent) hade en tjänst i
en lägre löneklass hos tingsrätten, men
de arbetade för viss tid utanför domstolsväsendet. Knappt sex procent av dem
som framställdes för utnämning arbetade
helt och hållet utanför domstolsväsendet,
två advokater och två häradsåklagare.

Största delen av dem som framställts för
utnämning år 2019 har haft domstolsbakgrund. Av dem som framställts för utnämning har cirka 92 procent (134) haft domstolsbakgrund, medan återstående cirka
åtta procent (11) har en bakgrund av
arbete utanför domstolsväsendet. Under
tidigare år har andelen utnämnda som inte
kommit från domstolsväsendet varierat
mellan cirka fyra och tio procent.

Av dem som föreslogs till domartjänster vid F Ö R V A LT N I N G S R ÄT T E R N A
var cirka 92 procent anställda i en mot
svarande uppgift i en lägre löneklass eller
för viss tid. De återstående åtta procenten (tre framställda) avlade utbildnings
programmet för assessorer. Ingen av
dem som var föremål för en framställan
om utnämning hade en juristuppgift helt
och hållet utanför domstolsväsendet.

Under berättelseåret hade de sökanden
som föreslogs till domartjänster i huvudsak
en bakgrund av motsvarande uppgifter.
Av dem som föreslogs till domartjänster
vid H O V R ÄT T E R N A var cirka 64 procent redan vid ansökningstidens utgång
anställda i en motsvarande uppgift i en
lägre löneklass eller för viss tid. Cirka
29 procent av dem som föreslogs till
utnämning arbetade vid en annan domstol. Utbildningsprogrammet för assessorer utfördes av en person som föreslogs
för en tjänst. En föreslagen person arbetade med en annan juristtjänst utanför
domstolsväsendet, men denne hade dock
en tjänst i en annan domstol.

Av dem som föreslogs till domare vid
F Ö R S Ä K R I N G S D O M S T O L E N , arbetade
alla utom en med motsvarande uppgifter
vid försäkringsdomstolen. En sökande
arbetade i en annan domstol.
Den person som föreslogs till marknadsrättsdomare vid M A R K N A D S D O M 
S T O L E N arbetade för viss tid vid marknadsdomstolen. Bägge personer som
föreslogs som marknadsrättsingenjörer
arbetade utanför domstolsväsendet.

Av dem som föreslogs till domartjänster
vid T I N G S R ÄT T E R N A var över 82 procent anställda i en motsvarande uppgift i
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AV A L L A D E M S O M F Ö R E S LO G S
T I L L U T N Ä M N I N G var 64 procent
(93) kvinnor och 36 procent (52) män.
Fyra män och en kvinna föreslogs till
utnämning till tjänsten som chefsdomare.
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I två ärenden gällande en tjänst som lagman i tingsrätten, en gällande en tjänst
som överdomare vid förvaltningsdomstol
och i ett ärende rörande en tjänst som
överdomare vid marknadsdomstol har
man under berättelseåret låtit utföra
en lämplighetsbedömning på uppdrag
av den domstol som gett ett utlåtande.
I ett ärende som gällde en tjänst som
överdomare vid försäkringsdomstol har
en lämplighetsbedömning beställts för
två sökanden av en domstol som gett ett
utlåtande och för en sökande av domarförslagsnämnden. Sammanlagt 19 olika
sökanden har kallats till intervju till
domarförslagsnämnden.

Domarförslagsnämndens utnämningsframställningar har i huvudsak varit enhälliga.
Under berättelseåret har nämnden röstat
om framställning i fråga om åtta tjänster.
En av dessa har gällt en tjänst som tingsdomare, fem som förvaltningsrättsdomare,
en som överdomare vid marknadsdom
stolen och en som överdomare vid förvaltningsdomstolen. Domarförslagsnämndens
utnämningsframställning har sammanfallit
med förslaget från den domstol som utlyst
tjänsten i fråga om 111 tjänster och avvikit
från den utlysande domstolens förslag
34 gånger.

Alla utnämningar som republikens president gjort år 2019 har stämt överens med
domarförslagsnämndens framställningar.

UTNÄMNINGSFRAMSTÄLLNINGAR FÖRDELAR SIG
PÅ FÖLJANDE SÄTT ENLIGT TYPER AV TJÄNSTER
överdomaren i förvaltningsdomstolen 1
överdomaren i försäkringsdomstolen 1
överdomaren i marknadsdomstolen 1
lagman 2

marknadsrättsingenjör 2
marknadsrättsdomare 1
försäkringsrättsdomare 4

hovrättsråd 28
förvaltningsrättsdomare 36

tingsdomare 69

Sammanlagt 145
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Tuomarinvalintalautakunta

Domarförslagsnämnden

Postiosoite
PL 234, 00085 Tuomioistuinvirasto

Postaddress
PB 234, 00085 Domstolsverket

Käyntiosoite
Silkkitehtaantie 5 C, 4. krs, Vantaa

Besöksadress
Silkesfabriksvägen 5 C, Vanda

Puhelin
02956 43400 Vaihde

Telefon
029 56 43400 (växel)

tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi

