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PuheenJohTaJan VuoSikaTSauS

uonna 2010 asetetun tuomarinvalintalauta-

kunnan viisivuotinen toimikausi päättyi kuluneen 

toimintavuoden aikana. Lautakunta kokoon-

tui uudessa kokoonpanossa ensimmäiseen kokoukseensa 

kesäkuussa. Lautakunnasta jäi pois useita pitkäaikaisia 

ja kokeneita jäseniä, ja varajäsenistä vaihtui suurin osa. 

Koska eläkkeelle jäämisestä tai uuteen virkaan siirty-

misestä johtuvia henkilövaihdoksia kuitenkin tapah-

tuu muutoinkin tasaisesti koko toimikauden ajan, 

näinkään suuri kerralla tapahtuva muutos jäsenistös-

sä ei ole aiheuttanut minkäänlaista keskeytystä lauta-

kunnan vuotuisessa työrytmissä. Työskentely ja yhteis-

työ uudessa lautakunnassa on alkanut hyvin.

Myös lautakunnan sihteeri vaihtui vuodenvaiheessa. Sih-

teerin tehtävässä neljän vuoden ajan ansiokkaasti toiminut 

Virva Nyman siirtyi takaisin Helsingin hovioikeuteen hoi-

tamaan hovioikeudenneuvoksen virkaa. Uudeksi sihteeriksi va-

littiin Tuuli Vänskä, joka siirtyi jo joulukuun alussa lautakunnan 

palvelukseen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin tehtävästä. 

Hänellä on myös merkittävää kokemusta julkisen sektorin ammat-

tiliittojen lakimiestehtävistä, joissa hän on työskennellyt virka- ja 

työsuhteisiin liittyvien asioiden parissa. 

Nimitysesitysten lukumäärä näyttää vakiintuneen noin 150 esityk-

seen vuodessa. Oletettavaa on, että nimitysasioiden määrä pysyy 

näin korkealla tasolla ainakin muutaman seuraavan vuoden ajan. 

Myös tuomioistuinten päällikköinä toimivien tuomareiden vaihtu-

minen tuntuu olevan runsasta. Lautakunnalla on suuri vastuu siitä,  

hannu rajalahti

V
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että päällikkötuomareiksi valikoituu johtotehtäviin soveltuvia ja 

myös tuomarintaidoiltaan kyvykkäitä henkilöitä. Tästäkin syys-

tä lautakunta käyttää päällikkövirkojen täyttöprosesseihin soveltu-

vuusarvioineen ja haastatteluineen runsaasti aikaa ja voimavaroja. 

Jo pitkään on ollut nähtävissä, että hakijoiden määrissä on suur-

ta vaihtelua eri puolilla maata sijaitsevien tuomioistuinyksiköiden 

välillä. Suurimmissa asutuskeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseu-

dulla, yhtä virkaa saattaa tavoitella parikymmentä sellaista hakijaa, 

joilla on takanaan pitkä ja monipuolinen työura tuomarin tai esit-

telijän viroissa tai muissa lakimiestehtävissä. Toisessa ääripäässä on 

tapauksia, joissa viranhakijoita on vain muutama ja heistäkin vain 

osalla saattaa olla edes jonkin verran tehtävän kannalta varteenotet-

tavaa aikaisempaa kokemusta. Myös edellä mainittuihin päällikkö-

virkoihin on usein yllättävän vähän hakijoita. 

Kiitän kaikkia tuomarinvalintalautakunnan työskentelyyn osallistu-

neita panoksestanne aikaa vievässä mutta merkitykseltään tärkeässä 

tehtävässänne. Myös lautakunnan sihteerit ansaitsevat suuret 

kiitokset erinomaisesti ja aikataulussa pysyen sujuneesta 

asioiden valmistelusta. §
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en domarförslagsnämnd som tillsattes 2010 

avslutade sin femåriga mandatperiod under det 

gångna verksamhetsåret. Nämnden i ny sam-

mansättning sammanträdde för första gången i juni. 

Flera långvariga och erfarna ledamöter lämnade nämn-

den och en stor del av ersättarna byttes ut. Eftersom 

personbyten även annars sker i jämn takt under hela 

mandatperioden på grund av att ledamöter går i pen-

sion eller övergår till nya tjänster, har inte heller en 

så här stor förändring bland ledamöterna på en gång 

förorsakat något som helst avbrott i nämndens årliga 

arbetsrytm. Arbetet och samarbetet i den nya nämn-

den har börjat bra.

Nämnden fick också en ny sekreterare vid årsskiftet. Vir-

va Nyman, som skött sekreteraruppdraget förtjänstfullt  

i fyra år, återgick till sin tjänst som hovrättsråd vid Helsing-

fors hovrätt. Till ny sekreterare utsågs Tuuli Vänskä, som redan 

i början av december lämnade sitt uppdrag som tingsdomare vid 

Vanda tingsrätt för att börja arbeta hos nämnden. Hon har också 

betydande erfarenhet av juristuppdrag hos den offentliga sektorns 

fackförbund, där hon har arbetat med frågor som berört tjänste- och 

anställningsförhållanden. 

Antalet utnämningsframställningar tycks ha etablerat sig kring 

150 framställningar per år. Man kan anta att antalet utnämnings-

framställningar kommer att hålla sig på denna höga nivå åtmins-

tone några år framöver. Även de domare som arbetar som dom-

stolschefer tycks bytas ut i rask takt. Nämnden bär ett stor ansvar 

hannu rajalahti

orDföranDenS årSöVerSikT

D
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för att personer som lämpar sig för ledande uppgifter och besit-

ter goda domarfärdigheter utses till chefsdomare. Av denna orsak 

lägger nämnden ner mycket tid och resurser på processen för att 

tillsätta chefstjänsterna med lämplighetsbedömningar och inter-

vjuer. 

Vi har redan länge kunnat se att det finns stora variationer i antalet 

sökande mellan domstolsenheter på olika håll i landet. I de störs-

ta bosättningscentra, särskilt i huvudstadsregionen, kan en tjänst 

ha ett tjugotal sökande med en lång och mångsidig karriär i do-

mar- eller föredragandeuppdrag eller andra juristuppdrag bakom 

sig. Den andra ytterligheten är tjänster med bara några få sökande, 

och även av dem har bara en del någon slags tidigare erfarenhet 

som är relevant för uppdraget. Även chefstjänster på sådana ställen 

har ofta överraskande få sökande. 

Jag vill tacka alla som deltagit i domarförslagsnämndens arbete för 

er insats i ert tidskrävande men viktiga uppdrag. Även nämndens 

sekreterare förtjänar ett stort tack för utmärkt och tid-

tabellsenlig beredning av ärendena. §
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TuomarinValinTa- 
lauTakunTa 
Ja Sen TehTäVäT

1

TuomarinvalinTalauTakunTa  aloitti toimintansa vuonna 

2000. Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämi-

sestä annettuihin lakiin (205/2000) ja valtioneuvoston asetukseen 

(427/2000). 

Lautakunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä perusteltu esitys 

valtioneuvostolle vakinaisen tuomarin viran täyttämistä koskevissa 

asioissa lukuun ottamatta korkeimman oikeuden presidentin ja oi-

keusneuvoksen sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ja 

hallintoneuvoksen virkoja. 

Tuomarinvalintalautakunta voi esityksen tekevän tuomioistuimen 

pyynnöstä myös antaa lausunnon korkeimman oikeuden tai kor-

keimman hallinto-oikeuden jäsenen nimittämistä koskevassa 

asiassa. 
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J ä s e n e T  va r a J ä s e n e T

1 . 1 . 2 0 1 5  –  1 4 . 5 . 2 0 1 5

P u H e e n J o H T a J a
oikeusneuvos Hannu Rajalahti oikeusneuvos Marjut Jokela
korkein oikeus korkein oikeus

va r a P u H e e n J o H T a J a
hallintoneuvos Sakari Vanhala hallintoneuvos Anne E. Niemi
korkein hallinto-oikeus korkein hallinto-oikeus

presidentti Mikko Könkkölä presidentti Marianne Wagner-Prenner
Helsingin hovioikeus  Rovaniemen hovioikeus

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

laamanni Daniel Allén  laamanni Heli Lehto-Kinnunen
Pohjanmaan käräjäoikeus Tuusulan käräjäoikeus

hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen hovioikeudenlaamanni Esko Randelin
Helsingin hovioikeus Itä-Suomen hovioikeus (1.3.2015 asti)

käräjätuomari Hanna Paronen käräjätuomari Marjatta Berg
Päijät-Hämeen käräjäoikeus Helsingin käräjäoikeus

hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä hallinto-oikeustuomari Jaana Malinen
Helsingin hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus

markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos laamanni Rauli Rauankoski
markkinaoikeus vakuutusoikeus

asianajaja Riitta Leppiniemi asianajaja Juhani Karvo
Helsinki Rovaniemi

valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto valtionsyyttäjä Jorma Äijälä
Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtakunnansyyttäjänvirasto

professori Tuula Linna professori Mikko Vuorenpää
Lapin yliopisto Lapin yliopisto

Lautakunnan sihteerinä toimi viskaali Virva Nyman. 

2 TuomarinValinTalauTakunnan 
JäSeneT Ja VaraJäSeneT 
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J ä s e n e T  va r a J ä s e n e T

1 5 . 5 . 2 0 1 5  –  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

P u H e e n J o H T a J a
oikeusneuvos Hannu Rajalahti oikeusneuvos Marjut Jokela
korkein oikeus korkein oikeus

va r a P u H e e n J o H T a J a
hallintoneuvos Riitta Mutikainen hallintoneuvos Outi Suviranta
korkein hallinto-oikeus korkein hallinto-oikeus

presidentti Mikko Könkkölä presidentti Tapani Vasama
Helsingin hovioikeus  Vaasan hovioikeus

hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Talvitie hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannel
Vaasan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus

laamanni Daniel Allén  laamanni Tuula Lehto
Pohjanmaan käräjäoikeus Kanta-Hämeen käräjäoikeus

hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen hovioikeudenlaamanni Asko Nurmi
Itä-Suomen hovioikeus Turun hovioikeus

käräjätuomari Hanna Paronen  käräjätuomari Marjatta Berg
Päijät-Hämeen käräjäoikeus Helsingin käräjäoikeus

ma. hallinto-oikeustuomari Maarit Lindroos hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara
Helsingin hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus

vakuutusoikeuden laamanni Rauli Rauankoski markkinaoikeustuomari Sami Myöhänen
vakuutusoikeus markkinaoikeus

asianajaja Riitta Leppiniemi asianajaja Antti Vainio
Helsinki Savonlinna

valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto valtionsyyttäjä Jorma Äijälä
Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtakunnansyyttäjänvirasto

professori Tuula Linna professori Matti Tolvanen
Lapin yliopisto Itä-Suomen yliopisto

Viskaali Virva Nyman toimi lautakunnan sihteerinä 15.5. –31.12.2015 ja 
 varatuomari Tuuli Vänskä lautakunnan esittelijänä 1.–31.12.2015.



Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus         2 0 1 5        Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

10

nimiTysesiTyksiä  on kertomusvuonna tehty  

kaikkiaan 151. Vuonna 2014 lautakunta teki 

164 nimitysesitystä ja kaksi tuomioistuinlai-

toksen uudelleen järjestämisestä johtunutta  

nimitysesitystä (virkasiirtoa), vuonna 2013 yh-

teensä 128 nimitysesitystä ja vuonna 2012 yh-

teensä 103 nimitysesitystä. Nimitysasioiden 

määrä on siis ollut selvässä nousussa tuomari-

kunnan eläköitymisestä johtuen. 

Suurimmalla osalla nimitettäviksi esitetyistä  

on ollut muitakin ansioita kuin tuomioistuin- 

palvelua ja varsin monipuolinen työkokemus- 

tausta. Osalla heistä pääosa työurasta on koos-

tunut muusta kuin tuomioistuinpalvelukses- 

ta, vaikka he ovatkin tulleet nimitetyiksi  

vakinaiseen tuomarinvirkaan esimerkiksi mää-

räaikaisen tuomarin tai esittelijän virkasuh-

teesta. Nimitetyksi esitetyistä on tuomio-

istuinlaitoksen palveluksessa ollut noin 93 

prosenttia (141 kpl) ja tuomioistuinlaitok-

sen ulkopuolelta noin 7 prosenttia (10 kpl).  

Aikaisempina vuosina tuomioistuinlaitoksen 

ulkopuolisten nimitettyjen osuus on vaihdellut 

noin 4 ja 9 prosentin välillä. 

Hakijoista noin 86 prosentilla on ollut varsinai-

nen työpaikka tuomioistuinlaitoksen palveluk-

sessa hakemuksen jättäessään. Vastaava luku oli 

86 prosenttia myös vuonna 2014 ja 78 prosenttia 

vuonna 2013. 

Hakijoista naisia on ollut 59 prosenttia (591 kpl) 

ja miehiä 41 prosenttia (415 kpl). Nimitetyksi 

3
TuomarinValinTa-
lauTakunnan 
nimiTySeSiTykSeT
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esitetyistä naisia on ollut 58 prosenttia (87 kpl)  

ja miehiä 42 prosenttia (64 kpl). 

Tuomarinvalintalautakunta on kokoontunut 

vuoden aikana 10 kertaa.

Lautakunta on äänestänyt yhdessä hovioikeuden 

laamannin, kahdessa käräjätuomarin ja yhdessä 

hallinto-oikeustuomarin viran täyttämistä kos-

kevassa nimitysasiassa eli yhteensä neljässä asias-

sa. Muut nimitysesitykset ovat olleet yksimielisiä.

Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitys on 

ollut yhteneväinen viran auki julistaneen tuo-

mioistuimen esityksen kanssa 130 viran osalta ja 

poikennut viran auki julistaneen tuomioistuimen 

esityksestä 21 kertaa.

Neljässä käräjäoikeuden laamannin ja kahdessa 

hallinto-oikeuden ylituomarin virkaa koskevas-

sa asiassa on teetetty psykologinen soveltuvuus-

arviointi joko tuomarinvalintalautakunnan tai 

lausunnon antaneen tuomioistuimen toimesta, 

ja yhteensä 18 hakijaa on kutsuttu haastatteluun 

tuomarinvalintalautakuntaan.

Lautakuntaan on saapunut kertomusvuonna 152 

asiaa. Vuoden päättyessä lautakunnassa on ollut 

vireillä 11 nimitysasiaa. Vuodelta 2014 on siirty-

nyt vuonna 2015 käsiteltäväksi 10 nimitysasiaa. 

Nimitysasioiden keskimääräinen käsittelyaika 

tuomarinvalintalautakunnassa on ollut 55 päi-

vää. Keskimääräistä käsittelyaikaa ovat nostaneet 

vuoden 2015 aikana useat päällikkövirat sekä toi-

mintavuonna tehdyt nimitysasioiden palautukset 

lausunnon antaneelle tuomioistuimelle.

Tasavallan presidentti on vuonna 2015 tehnyt 

kaikki nimitykset tuomarinvalintalautakunnan 

esitysten mukaisesti.
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TuomarinvalinTalauTakunTa on ker Tomusvuonna TeHnyT  
seuraavaT nimiTysesiTykseT:

laamanni D21
Helsingin käräjäoikeuteen laamanni Erkki Tuomas Nurmi

HallinTo-oikeuDen yliTuomari D20
Helsingin hallinto-oikeuteen ma. hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari 
 Liisa Helena Heikkilä 

HallinTo-oikeuDen yliTuomari D19
Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ma. kansliapäällikkö, hallinto-oikeustuomari 
 Ann-Mari Marjukka Pitkäranta

laamanni D19
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola 

Oulun käräjäoikeuteen laamanni Antti Sakari Savela

HallinTo-oikeuDen yliTuomari D18
Turun hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Ritva Irene Isomoisio 

laamanni D18
Tuusulan käräjäoikeuteen käräjätuomari Juha Petteri Palomäki

HovioikeuDenlaamanni T16
Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi

HovioikeuDenneuvos T14
Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Anna-Liisa Hyvärinen

 hovioikeudenneuvos Taina Sinikka Tuohino

 ma. hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos  
 Kari Veikko Juhani Vesanen

 hovioikeudenneuvos Pirjo Pauliina Aaltonen

 hovioikeudenneuvos Mikko Yrjänä Saleva

 hovioikeudenneuvos Ari Veikko Kyllönen

 hovioikeudenneuvos Timo Jussi Ojala

Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Kate-Ritva Lolita Tuomainen

 käräjätuomari Juha Einari Nieminen 

Turun hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Elina Marjaana Paasivirta

 hovioikeudenneuvos Lea Rosa Kaarina Pohjola

 käräjätuomari Pekka Tapio Määttä

 hovioikeudenneuvos Leena Marjatta Mikkonen

 hovioikeudenneuvos Juha Emil Tapani Karvinen 
Vaasan hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Jaakko Kullervo Petteri Korhonen
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HallinTo-oikeusTuomari T13
Helsingin hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Pirjo Helena Järvenpää

 hallinto-oikeustuomari Merja Anneli Tarvainen

 hallinto-oikeustuomari Jaakko Juhani Sivonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Irmeli Tuulia Rautaharkko

 hallinto-oikeustuomari Minna Kristiina Koskinen

 hallinto-oikeustuomari Elina Marjatta Tanskanen

 ma. koulutusasiantuntija, hallinto-oikeustuomari  
 Tiina Maria Hyvärinen

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Kati Hannele Korsman 

 hallinto-oikeustuomari Terhi Susanna Helttunen 

Vaasan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Jorma Tapio Niemitalo

 ma. hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja  
 Juha Pertti Henrik Väisänen  
 (tekniikan tai luonnontieteiden alan)

käräJäTuomari T13
Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen käräjätuomari Laura Arja Helena Kesseli

 käräjätuomari Maria Sinikka Sofia Takki

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Juha Antti Niemi-Pynttäri

Etelä-Savon käräjäoikeuteen ma. kansainvälinen rikostuomari, hovioikeudenneuvos  
 Timo Pekka Vilhelm Vuojolahti

Helsingin käräjäoikeuteen käräjätuomari Jaakko Tapio Hirsto

 käräjätuomari Mia Susanne Sundström

 käräjätuomari Outi Katriina Holmström

 käräjätuomari Päivi Anneli Saukonoja

 käräjätuomari Pasi Petri Lilja

 käräjätuomari Anna-Maija Ruohoniemi

 käräjätuomari Juha Martti Fredriksson

 käräjätuomari Timo Markus Niemi

 käräjätuomari Gisela McPherson

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Petra Johanna Spring-Reiman

Kainuun käräjäoikeuteen käräjätuomari Anne Maria Moilanen

 käräjätuomari Minna Marjut Kemppainen

Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen käräjätuomari Tuula Salla Marika Vaahtera

 käräjätuomari Riikka Liina Tuomela

Kymenlaakson käräjäoikeuteen käräjätuomari Helena Hannele Metso

 käräjätuomari Jukka Matti Hallavainio

Lapin käräjäoikeuteen käräjätuomari Vilho Juhani Niiranen

Oulun käräjäoikeuteen käräjätuomari Liisa Tellervo Männikkö

Pirkanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Juha Tapani Parmio

 käräjätuomari Leena Anneli Kinnunen

 käräjätuomari Pia Hannele Vuojolainen

 käräjätuomari Antti Sakari Tapanila

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen käräjätuomari Virpi Kaarina Kartasalo



Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus         2 0 1 5        Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

14

Pohjois-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Seppo Martti Olavi Isometsä

 käräjätuomari Heidi Katriina Fröberg 

 käräjätuomari Anna Katriina Rapo

Pohjanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Johan Erik Karlais

 käräjätuomari Tomi Pekka Vistilä

 käräjätuomari Anna-Maria Susanna Sjöblom

Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen käräjätuomari Juha Heikki Kolu

 käräjätuomari Risto Erkki Antero Hiltunen 

 käräjätuomari Tiina Päivikki Isokääntä

Satakunnan käräjäoikeuteen käräjätuomari Markku Tapani Lindqvist 

 käräjätuomari Väinö Antero Ilveskoski 

Vantaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Heli Anneli Pöntinen

Tuusulan käräjäoikeuteen valtionsyyttäjä Jarmo Sakari Hirvonen 

Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Anneli Elisabet Poukka 

 käräjätuomari Ari Niilo Ilmari Prykäri 
 käräjätuomari Kari Tapani Laine 

markkinaoikeusTuomari T13
Markkinaoikeuteen käräjätuomari Ville Joonas Parkkari

 markkinaoikeustuomari Jaakko Reino Mikael Ritvala

HovioikeuDenneuvos T12
Helsingin hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos  
 Jukka Ilmari Lindstedt

 ma. hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri  
 Tarja Helena Raiskinen

 ma. hovioikeudenneuvos, asessori Liisa Katriina Lehikoinen

 ma. hovioikeudenneuvos, vanhempi oikeussihteeri  
 Risto Henrikki Niemiluoto

Itä-Suomen hovioikeuteen kihlakunnansyyttäjä Tero Tapio Vauhkonen

 käräjätuomari Tiina Maria Kiviranta

 ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Janne Markus Arvela

 ma. käräjätuomari, viskaali Minna Kristiina Huttunen

Rovaniemen hovioikeuteen ma. käräjätuomari, asessori Anu Maria Mäki

Turun hovioikeuteen käräjätuomari Kimmo Heikki Suorsa

 ma. hovioikeudenneuvos, asessori Pirjo Helena Tammio

Vaasan hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Eerika Annastiina Hirvelä

 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Ulla-Maj Leppäkorpi

 ma. hovioikeudenneuvos, asessori Tapio Antero Kaarniemi

markkinaoikeusinsinööri T12
markkinaoikeuteen patentti-insinööri Krister Markus Karlsson



Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus         2 0 1 5        Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

15

HallinTo-oikeusTuomari T11
Helsingin hallinto-oikeuteen ma. erityisasiantuntija, hallinto-oikeussihteeri  
 Tuula Satu Anneli Karjalainen

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  
 Elena Inkeri Feldman

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  
 Minna Pauliina Martikainen

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  
 Taina Hilkka Hillevi Hakkarainen

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  
 Jyri Antero Vesanto 

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  
 Tommi Ilmari Toijonen

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  
 Terttu Hannele Kujala

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  
 Klaus Markus Järvinen 

 ma. oikeussihteeri, hallinto-oikeussihteeri  
 Paula Johanna Makkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
 Tuomas Kalervo Salo

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
 Jukka Antero Anttila

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
 Elina Annariikka Ranz

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
 Jussi-Pekka Lajunen

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
 Paula Johanna Pihlava

Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri  
 Mari Kyllikki Jääskeläinen

Vaasan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
 Janne Juhani Marttila

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 
 Riikka Hannele Mäki

 hallinto-oikeussihteeri Reeta-Kaisa Johanna Eriksson

käräJäTuomari T11
Espoon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Erja Johanna Kalske-Haikonen

 ma. käräjätuomari Suvi-Marja Lahtinen 

Etelä-Savon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, notaari Linda Johanna Harjutsalo

Helsingin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Tiina Susanna Nurmimäki

 ma. käräjätuomari, viskaali Erja Johanna Kalske-Haikonen

 ma. käräjätuomari Tero Mikael Kujala

 ma. käräjätuomari Mitja Maria Korjakoff 

 ma. käräjätuomari, viskaali Kaira Gardemeister 

 ma. käräjätuomari, viskaali Jussi Pekka Leskinen 
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Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen julkinen oikeusavustaja Erja Leena Marjatta Vihinen 

 ma. käräjätuomari Stina Pauliina Selander 

Keski-Suomen käräjäoikeuteen kihlakunnansyyttäjä Pia Pauliina Porkka

Kymenlaakson käräjäoikeuteen esittelijäneuvos Kristina Pia Johanna Oinonen

Lapin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Hannele Päivikki Pyy-Ahonen

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Juuso Matias Lehtinen

 ma. käräjätuomari, viskaali Jarmo Petteri Hannikainen

Pirkanmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä  
 Kirsi Marjaana Kännö

 ma. käräjätuomari Oskar Mikael Kulmala

 ma. käräjätuomari, viskaali Risto Juhani Paiho 

 ma. käräjätuomari, käräjäviskaali Teea Tuire Kristiina Puusa

 ma. käräjätuomari Ritva Helena Eerola

 ma. käräjätuomari Ida-Sofia Katriina Mäki

Pohjanmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Anna-Maria Susanna Lindström

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen ma. viskaali Juha Petri Tykkyläinen

Pohjois-Savon käräjäoikeuteen kihlakunnansyyttäjä Tiina Anneli Karppinen

 ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Anne Maarit Karhu

 ma. käräjätuomari, viskaali Katriina Susanna Mikkanen 

 käräjätuomari Kari Tapani Puukka

Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, käräjäviskaali  
 Tea Laura Heleena Ståhberg

 ma. käräjätuomari, viskaali Merja Anneli Tuovinen

Satakunnan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Janne Valtteri Kartio

Tuusulan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Jari Juhani Raappana

Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Ari Niilo Ilmari Prykäri

 käräjätuomari Kirsti Marianne Avola

 ma. käräjätuomari, viskaali Anna Nora Maria Viikari

Vantaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä  
 Erik Joachim Holmström

markkinaoikeusTuomari T11
Markkinaoikeuteen ma. markkinaoikeustuomari, markkinaoikeussihteeri  
 Pasi Jaakko Yli-Ikkelä

 ma. markkinaoikeustuomari Sanna Kaarina Holkeri

 ma. markkinaoikeustuomari, markkinaoikeussihteeri 
 Hannamaria Nurminen 



Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus         2 0 1 5        Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

17

nimi tyses i tykset  jakaantuvat  v i rkatyypei t tä in  seuraavast i 
(e i  s i s ä l l ä  v i r k a s i i r t o j a )

överdomaren i förvaltningsdomstolen
lagman
hovrättslagman
hovrättsråd
tingsdomare
förvaltningsrättsdomare
marknadsrättsdomare
marknadsrättsingenjör

hallinto-oikeuden ylituomari     3
käräjäoikeuden laamanni 4

hovioikeudenlaamanni      1

hovioikeudenneuvos        29 

käräjätuomari     79

hallinto-oikeustuomari     29

markkinaoikeustuomari     5
markkinaoikeusinsinööri    1

yhteensä   151
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HallinTo-oikeuDen yliTuomari     ma. hallintoneuvos, hallinto-oikeustuomari ......................  1

 ma. kansliapäällikkö, hallinto-oikeustuomari ...................  1

 hallinto-oikeustuomari .....................................................  1

HovioikeuDenlaamanni hovioikeudenneuvos .........................................................  1

laamanni laamanni  ..........................................................................  2

 käräjätuomari ...................................................................  2

HovioikeuDenneuvos hovioikeudenneuvos .........................................................12

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

 ma. hovioikeudenneuvos, vanhempi oikeussihteeri ..........  1

 ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos ..................  1

 ma. hovioikeudenneuvos, asessori .....................................  4

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

 ma. hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos .........................  1

 ma. hovioikeudenneuvos, oikeussihteeri ...........................  1

 käräjätuomari ...................................................................  4

 ma. käräjätuomari, viskaali ...............................................  1

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

 kihlakunnansyyttäjä ..........................................................  1

 

Virka Tai muu TehTäVä, 
JoSTa nimiTeTTäVikSi  
eSiTeTyT oVaT Si irTyneeT

4
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käräJäTuomari ma. hovioikeudenneuvos, viskaali .....................................  1

 käräjätuomari ...................................................................44

 ma. kansainvälinen rikostuomari, hovioikeudenneuvos  ...  1

 ma. käräjätuomari, viskaali ...............................................15

 ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä ...........................  2

 ma. käräjätuomari, käräjäviskaali ......................................  2

 ma. viskaali .......................................................................  1

 ma. käräjätuomari .............................................................  7

 ma. käräjätuomari, notaari ................................................  1

 esittelijäneuvos .................................................................  1

 kihlakunnansyyttäjä ..........................................................  2

 valtionsyyttäjä ...................................................................  1

 julkinen oikeusavustaja .....................................................  1

HallinTo-oikeusTuomari hallinto-oikeustuomari  ....................................................  9

 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri .........16

 ma. koulutusasiantuntija, hallinto-oikeustuomari .............  1

 ma. hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja .........................   1

 ma. erityisasiantuntija, hallinto-oikeussihteeri .................  1

 hallinto-oikeussihteeri ......................................................  1

markkinaoikeusTuomari ma. markkinaoikeustuomari, markkinaoikeussihteeri .......  2

 markkinaoikeustuomari ....................................................  1

 käräjätuomari  ..................................................................  1

 ma. markkinaoikeustuomari .............................................  1

markkinaoikeusinsinööri patentti-insinööri .............................................................  1
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TuomarinvalinTalauTakunnan  päätoimisen 

henkilökunnan muodostivat lautakunnan sihteeri  

Virva Nyman ja osastosihteeri Paula Kinnari. Uu-

tena esittelijänä aloitti 1.12.2015 Tuuli Vänskä, 

joka siirtyy vuoden 2016 alusta lautakunnan sih-

teeriksi. 

Lautakunta toimii osoitteessa Pohjoisesplanadi 3, 

00170 Helsinki.

lauTakunnan 
henkilökunTa  
Ja ToimiT ilaT 

5

20
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Tehdyt  n imi tyses i tykset 

n imi tyses i tys ten yhteneväisyys  v i ran auki 
ju l i s taneen tuomiois tu imen es i tyksen kanssa

   nimitysesitys                    siirto

T ilaSToTieToJa 6

   lautakunta yhtä mieltä tuomioistuimen esityksen kanssa

   lautakunta eri mieltä tuomioistuimen esityksen kanssa
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Tuomar inval in ta lautakunnan n imi tyses i tykset  ( s i i r ro t  s u l u i s s a )

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht.

HO presidentti - - 1 1 1 1 - 1 - 2 - - 1 1
(+1) 1 - 10 

(+1)

Hao ylituomari - 1 1 - 1 1 - 3 2 - - - - -
(+2) - 3 12 

(+2)

TyöT presidentti 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - - 4

VakO ylituomari - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 2

MAO ylituomari - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 2

Käo laamanni 3 1 3 3 7 4
(+2) 5 4 20 2

(+14) 3 3 6 4 3 4 75 
(+16)

HOlaamanni 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 5 1 48

HON T14 - 11 11 8 7 12 5 13 8 13 5 12 9 20
(+5) 22 15 171 

(+5)

HON T12 1 14 16 5 12 7 9 13 11 6 13 8 10 14
(+2) 18 14 171 

(+2)

Kät T13 1 8 15
(+3)

14
(+3)

13
(+1)

15
(+2)

16
(+1)

24
(+5)

19
(+3)

16
(+144) 34 32 29 31

(+3) 35 43 345 
(+165)

Kät T11 8 9 22
(+1) 17 15

(+1)
19

(+1) 20 21
(+3)

26
(+1)

22
(+72) 46 36 30 29

(+1) 39 36 395 
(+80)

Maaoikeusvastuu- 
tuomari T13 - 9 - - 1 - 2 - 2 1

(+5) 1 1 1 - 2 - 20 
(+5)

Hao T13 2 1 3 7 7 11 10 12 6 3 11 5 6 5
(+21)

18 
(+1) 11 118 

(+22)

Hao T11 2 6 3 8 9 10 13 11 13 4 16 12 4 4
(+15)

16 
(+1) 18 149 

(+16)

Maaoikeusinsinööri - 7 - 1 2 - - 2 1 (6) - 1 1 - - - 15 
(+6)

TyöTneuvos - 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - 5

Vako laamanni - - - 3 - - 2 1 - - 1 1 - - - - 8

Vako T13 - - 1 3 - 3 4 5 - 1 2 - 2 4 - - 25

Vako T11 - - 1 3 2 4 3 7 2 1 1 - 1 4 2 - 31

MAO T13 - - 2 - 1 - - - 1 - 2 - - 6 1 2 15

MAO T11 - - 2 - - 1 - - - - 2 - - 2 1 3 11

MAO-insinööri - - - - - - - - - - - - - 2 - 1 3

Yhteensä 21 72 91 80 83 97 96 128 118 315 142 114 103 178 166 151 1 955
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Haki jo iden lukumäärä

Naisia hakijana

Miehiä hakijana

Tuomioistuinlaitoksen palveluksessa

Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisia

0 200 400 600 800 1000 1200

86

585

292

379

261

920

599

582

177

1072

555

694

144

862

415

591

2015 2014 2013 2012
yhteensä
1 006 hakijaa

yhteensä
1 249 hakijaa

yhteensä 
1 181 hakijaa

yhteensä
671 hakijaa

Naisia nimitettäväksi esitetty 

Miehiä nimitettäväksi esitetty

Tuomioistuinlaitoksen palveluksessa

Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisia

0 20 40 60 80 100 120 140 160

7

96

45

58

11

117

51

77

11

153

82

82

10

141

64

87

2015 2014 2013 2012
yhteensä
151 henkilöä

yhteensä
164 henkilöä

yhteensä 
128 henkilöä

yhteensä
103 henkilöä

nimi tet täväks i  es i te ty t
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T u o m i o i s T u i n l a i T o k s e n  u l k o P u o l i s T e n  H a k i J o i D e n 
n i m i T y k s e T :

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 / kihla- 
   kunnansyyttäjä / 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 / kihla- 
  kunnansyyttäjä / julkinen  oikeusavustaja

2007  - hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos 
- 7 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja /  
   ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / ma. kihlakunnansyyttäjä,  
   julkinen oikeusavustaja / 2 kihlakunnansyyttäjää / julkinen oikeus- 
   avustaja / suunnittelujohtaja 
 - 3 hallinto-oikeustuomaria: ympäristöneuvos / ympäristönsuojelu- 
    päällikkö / ma. toimistopäällikkö

2008  - 6 käräjätuomaria: 2 kihlakunnansyyttäjää / erityisasiantuntija /  
   ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / ma. käräjä- 
   tuomari, julkinen oikeusavustaja 
- hovioikeudenneuvos: asianajaja 
- 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, vanhempi  
   insinööri / 2 lakimiestä
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2009  - hovioikeudenneuvos: kihlakunnansyyttäjä 
- 5 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / ma. käräjätuomari, kihlakunnan- 
  syyttäjä / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeus- 
  avustaja 

2010  - käräjätuomari: lainsäädäntöneuvos 
- 5 käräjätuomaria: 2 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja /  
  ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / kihlakunnansyyttäjä 
- hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies 
- markkinaoikeustuomari: lakimiesavustaja, lainsäädäntöneuvos

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 oikeus- 
  avustaja / valtionsyyttäjä / 2 kihlakunnansyyttäjää 
- hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja 
- 2 markkinaoikeustuomaria: asianajaja / toimistopäällikkö 
- 2 markkinaoikeusinsinööriä: yli-insinööri / eurooppapatenttiasiamies

2014  - 1 hovioikeudenneuvos: kihlakunnansyyttäjä 
- 8 käräjätuomaria: 2 ma. käräjätuomari, 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. käräjä- 
  tuomari, kihlakunnansyyttäjä / 2 kihlakunnansyyttäjää 
- markkinaoikeuden markkinaoikeusinsinööri: patentti-insinööri 
- hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari:  
  ma. hallinto-oikeustuomari, ylitarkastaja
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DomarförSlagS- 
nämnDen och  
DeSS uPPgifT

7

DomarförslagsnämnDen inledde sin verksamhet år 2000. Be-

stämmelserna 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 för-

valtningsdomstolen kan domarförslagsnämnden ge utlåtande även 

om en sådan utnämning.
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l e D a m ö T e r  e r s ä T T a r e 

1 . 1 . 2 0 1 5  –  1 4 . 5 . 2 0 1 5

o r D f ö r a n D e
justitierådet Hannu Rajalahti  justitierådet Marjut Jokela 
högsta domstolen högsta domstolen

v i C e  o r D f ö r a n D e
förvaltningsrådet Sakari Vanhala  förvaltningsrådet Anne E. Niemi
högsta förvaltningsdomstolen högsta förvaltningsdomstolen

hovrättspresident Mikko Könkkölä  hovrättspresident Marianne Wagner-Prenner 
Helsingfors hovrätt Rovaniemi hovrätt

överdomare Hannu Renvall  överdomare Marjatta Mäenpää
Åbo förvaltningsdomstol Helsingfors förvaltningsdomstol

lagman Daniel Allén  lagman Heli Lehto-Kinnunen
Österbottens tingsrätt Tusby tingsrätt

hovrättslagman Pirkko Kauppinen  hovrättslagman Esko Randelin
Helsingfors hovrätt Östra Finlands hovrätt (till 1.3.2015)

tingsdomare Hanna Paronen  tingsdomare Marjatta Berg
Päijänne-Tavastlands tingsrätt Helsingfors tingsrätt

förvaltningsrättsdomare Liisa Heikkilä   förvaltningsrättsdomare Jaana Malinen
Helsingfors förvaltningsdomstol  Östra Finlands förvaltningsdomstol

marknadsrättsdomare Maarit Lindroos  lagman Rauli Rauankoski
marknadsdomstolen försäkringsdomstolen

advokat Riitta Leppiniemi  advokat Juhani Karvo
Helsingfors Rovaniemi

statsåklagare Leena Metsäpelto  statsåklagare Jorma Äijälä
Riksåklagarämbetet Riksåklagarämbetet

professor Tuula Linna professor Mikko Vuorenpää
Lappland universitet Lappland universitet

Som nämndens sekreterare fungerade fiskal Virva Nyman.

8 DomarförSlagSnämnDenS 
leDamöTer och erSäTTare 
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l e D a m ö T e r  e r s ä T T a r e 

1 5 . 5 . 2 0 1 5  –  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

o r D f ö r a n D e
justitierådet Hannu Rajalahti  justitierådet Marjut Jokela
högsta domstolen högsta domstolen

v i C e  o r D f ö r a n D e
förvaltningsrådet Riitta Mutikainen  förvaltningsrådet Outi Suviranta
högsta förvaltningsdomstolen högsta förvaltningsdomstolen

hovrättspresident Mikko Könkkölä  hovrättspresident Tapani Vasama
Helsingfors hovrätt Vasa hovrätt

överdomare Liisa Talvitie  överdomare Veijo Tarukannel
Vasa förvaltningsdomstol Östra-Finlands förvaltningsdomstol

lagman Daniel Allén  lagman Tuula Lehto
Österbottens tingsrätt Egentliga Tavastlands tingsrätt 

hovrättslagman Pekka Pärnänen  hovrättslagman Asko Nurmi
Östra Finlands hovrätt Åbo hovrätt

tingsdomare Hanna Paronen  tingsdomare Marjatta Berg
Päijänne-Tavastlands tingsrätt Helsingfors tingsrätt

tf. förvaltningsrättsdomare Maarit Lindroos förvaltningsrättsdomare Yrjänä Honkavaara
Helsingfors förvaltningsdomstol Vasa förvaltningsdomstol

lagman Rauli Rauankoski  marknadsrättsdomare Sami Myöhänen
försäkringsdomstolen marknadsdomstolen

advokat Riitta Leppiniemi  advokat Antti Vainio
Helsingfors Nyslott

statsåklagare Leena Metsäpelto  statsåklagare Jorma Äijälä
Riksåklagarämbetet Riksåklagarämbetet

professor Tuula Linna professor Matti Tolvanen 
Lappland universitet  Östra-Finlands Universitet

Som nämndens sekreterare fungerade fiskal Virva Nyman (15.5.2015–31.12.2015)  
och Tuuli Vänskä (1.-31.12.2015).
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DomarförSlagS- 
nämnDenS uTnämningS-
framSTällningar

9

unDer 2015 har det gjorts sammanlagt 151 ut-

nämningsframställningar. År 2014 gjorde nämn-

den 164 utnämningsframställningar, 2013 var an-

talet 128 och 2012 103. Det syns alltså klart att 

antalet utnämningsärenden har varit på väg uppåt 

till följd av pensioneringarna inom domarkåren. 

Största delen av dem som föreslagits bli utnämn-

da har haft andra meriter än domstolstjänstgöring 

och mycket mångsidig arbetserfarenhetsbak-

grund. För en del av dem har yrkeskarriären till 

största delen bestått av annat än domstolstjänst-

göring, trots att de blivit utnämnda till ordinarie 

domartjänst från en tjänst som till exempel do-

mare för viss tid eller föredragande. Av dem som 

föreslagits bli utnämnda har cirka 93 procent  

(141 st.) varit anställda inom domstolsväsendet 

medan cirka 7 procent (10 st.) arbetat utanför 

domstolsväsendet. Under tidigare år har andelen 

utnämnda som inte kommit från domstolsväsen-

det varierat mellan cirka 4 och 9 procent. 

Av de sökande har cirka 86 procent haft en ar-

betsplats inom domstolsväsendet när de lämnade 

in sin ansökan. År 2014 var motsvarande siffra 

samt 86 procent och 2013 78 procent. 

Av de sökande har 59 procent (591 st.) varit kvin-

nor och 41 procent (415 st.) män. Av dem som 

föreslagits bli utnämnda har 58 procent (87 st.) 

varit kvinnor och 42 procent (64 st.) män. 

Domarförslagsnämnden har sammanträtt 10 

gånger under året.

Nämnden har röstat i utnämningsärenden som 

gällt tillsättande av en tjänst som hovrättslag-

man, två tjänster som tingsdomare och en tjänst 

som förvaltningsrättsdomare, det vill säga sam-

manlagt 4 ärenden. Övriga utnämningsframställ-

ningar har varit enhälliga.
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Under 2015 har till nämnden inkommit 152 ären-

den. Vid årets slut pågick 11 utnämningsärenden i 

nämnden. 10 utnämningsärenden överfördes från 

2014 till 2015. Den genomsnittliga behandlings-

tiden för utnämningsärenden i domarförslags-

nämnden har varit 55 dagar. Den genomsnittliga 

behandlingstiden har förlängts på grund av antalet 

chefstjänster och att 2015 sändes utnämningsären-

den tillbaka till den domstol som gett utlåtande. 

År 2015 har alla utnämningar som republikens 

president gjort stämt överens med domarför-

slagsnämndens framställningar.

utnämnings f ramstä l ln ingar  fördelar  s ig  
på fö l jande sät t  en l ig t  typer  av t jäns ter 

överdomaren i förvaltningsdomstolen
lagman
hovrättslagman
hovrättsråd
tingsdomare
förvaltningsrättsdomare
marknadsrättsdomare
marknadsrättsingenjör

överdomaren i förvaltningsdomstolen    3
lagman               4

hovrättslagman  1

hovrättsråd     29

tingsdomare    79

förvaltningsrättsdomare  29

marknadsrättsdomare      5
marknadsrättsingenjör      1

Domarförslagsnämndens utnämningsframställ-

ning har stämt överens med framställningen 

från den domstol som utlyst tjänsten i fråga om 

130 tjänster och avvikit från framställningen 

från den utlysande domstolen i 21 fall.

I ärenden som gällt fyra tjänster som tingsrätts-

lagman och två tjänster som överdomare i för-

valtningsdomstolen har antingen domarförslags-

nämnden eller den domstol som gett utlåtande 

låtit göra en psykologisk lämplighetsbedömning, 

och sammanlagt 18 sökande har kallats till inter-

vju hos domarförslagsnämnden.

Sammanlagt   151
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TuomarinvalinTalauTakunTa

Pl 234 (Pohjoisesplanadi 3)

00171 helSinki

Puhelin 02956 43400

faksi 02956 66021

DomarförslagsnämnDen

PB 234 (norra esplanaden 3)

00171 helSingforS

Telefon 02956 43400

fax 02956 66021

tuomarinvalintalautakunta.om@oikeus.fi
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