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Valtioneuvostolle

Asia: Tuomioistuinviraston johtokunnan nimeäminen

Tasavallan Presidentti on 22.2.2019 vahvistanut lain tuomioistuinlain muuttamisesta
(209/2019). Lailla perustetaan Tuomioistuinvirasto tuomioistuinten toimintaedelly-
tyksistä huolehtimista sekä toiminnan kehittämistä, suunnittelua ja tukemista varten.
Laki tulee voimaan ja Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020.

Tuomioistuinviraston ylin päättävä toimielin on johtokunta. Johtokunnassa on kah-
deksan jäsentä, joista kuusi on tuomareita siten, että heistä yksi on korkeimman oi-
keuden tuomari, yksi korkeimman hallinto-oikeuden tuomari sekä yksi hovioikeuden
tuomari, yksi käräjäoikeuden tuomari, yksi hallinto-oikeuden tuomari ja yksi erityis-
tuomioistuimen eli vakuutusoikeuden, työtuomioistuimen tai markkinaoikeuden
tuomari. Tämän lisäksi johtokunnassa on yksi tuomioistuinten muuhun henkilökun-
taan kuuluva jäsen ja yksi jäsen, jolla on erityisesti julkishallinnon johtamisen asian-
tuntemusta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen (tuomioistuinlain 19 a
luvun 7 §:n 2 momentti).

Tuomarijäsenistä yhden on oltava hovioikeuden tai käräjäoikeuden päällikkötuomari
ja yhden hallinto-oikeuden tai erityistuomioistuimen päällikkötuomari (7 §:n 3 mo-
mentti).

Valtioneuvosto asettaa johtokunnan sen jälkeen, kun
- korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat molemmat nimenneet keskuudes-
taan jäsenen ja varajäsenen (8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdat);
- hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien päällikkötuomarit ovat ilmoittautumisten perus-
teella nimenneet käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien ehdokkaat jäseniksi ja varajä-
seniksi ja hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten päällikkötuomarit ovat ilmoit-
tautumisten perusteella nimenneet hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten eh-
dokkaat jäseniksi ja varajäseniksi; ennen nimeämisiä edellä tässä kohdassa tarkoi-
tettujen tuomioistuinten päällikkötuomareiden on keskusteltava nimeämisistä kes-
kenään ja kuultava tuomareita edustavia työntekijäjärjestöjä (3 kohta); ja
- päällikkötuomarit ovat nimenneet 3 kohdassa säädetyssä menettelyssä tuomiois-
tuinten muun henkilöstön ehdokkaan jäseneksi ja varajäseneksi kyseistä henkilös-
töä edustavia työntekijäjärjestöjä kuultuaan (4 kohta).
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Nimettäessä hovioikeuden, käräjäoikeuden, hallinto-oikeuden ja erityistuomioistui-
men tuomaria sekä muuhun henkilökuntaan kuuluvaa johtokunnan jäseniksi ja va-
rajäseniksi ehdokkaita on oltava kaksi kertaa niin paljon kuin on asetettavia jäseniä
ja varajäseniä (8 §:n 2 momentti).

Oikeusministeriö on ilmoittanut 22.2.2019 johtokunnan tehtävien avoinna olemises-
ta ja pyytänyt tehtävistä kiinnostuneita hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, hallinto-
oikeuksien sekä erityistuomioistuinten tuomareita sekä tuomioistuinten muuhun
henkilökuntaan kuuluvia ilmoittautumaan toimittamalla vapaamuotoinen hakemus ja
ote nimikirjasta Helsingin hovioikeudelle viimeistään 8.3.2019.

Nimeämiset on toimitettava oikeusministeriölle viimeistään 22.3.2019.

Ilmoittautuneet

Ilmoittautuneita oli 39. Hovioikeuden tuomarijäseniksi ilmoittautui kolme tuomaria,
joista kukaan ei ollut päällikkötuomari eli hovioikeuden presidentti. Yksi hovioikeu-
den tuomareista ilmoittautui vain varajäseneksi (Rasilainen). Käräjäoikeuksien tuo-
marijäseniksi ilmoittautui 10 tuomaria, joista neljä oli päällikkötuomareita eli käräjä-
oikeuden laamanneja. Hallinto-oikeuksista ilmoittautui kolme tuomaria, joista kaksi
oli päällikkötuomareita eli hallinto-oikeuden ylituomareita. Erityistuomioistuimista
tuomarijäseniksi ilmoittautui neljä tuomaria, joista yksi oli päällikkötuomari eli työ-
tuomioistuimen presidentti.

Tuomioistuinten muusta henkilökunnasta ilmoittautuneita oli 19.

Hakemukset, nimikirjanotteet sekä ilmoittautuneista laadittu yhteenveto liitetään
oheen.

Nimeämisten valmistelu

Hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten pääl-
likkötuomarit ovat asettaneet keskuudestaan työryhmän valmistelemaan nimeämi-
siä ja toimimaan eri tuomioistuinryhmien päällikkötuomarien yhteydenpitoelimenä.
Työryhmään ovat kuuluneet Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä,
Helsingin käräjäoikeuden laamanni Tuomas Nurmi, Turun hallinto-oikeuden ylituo-
mari Ritva Isomoisio ja markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola. Työryhmän
sihteerinä on ollut hallinnollinen lakimies Minna Kauranen Helsingin hovioikeudesta.

Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmän jäsenet ovat olleet yhteydessä
tuomioistuinryhmänsä muihin päällikkötuomareihin ja välittäneet edelleen asiassa
esitettyjä näkemyksiä. Eri tuomioistuinryhmien päällikkötuomarit ovat keskustelleet
nimeämisistä keskenään kokoontuessaan tai muutoin. Keskusteluihin eivät ole
osallistuneet miltään osin ne päällikkötuomarit, jotka ovat itse ilmoittautuneet johto-
kunnan jäseniksi.



3 (4)

21.3.2019

Työryhmä on kuullut työntekijäjärjestöjä järjestämällä 13.3.2019 kuulemistilaisuu-
den, jonne on kutsuttu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Suomen
tuomariliitto – Finlands domareförbund ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
ja Ammattiliitto Pro. Kuulemistilaisuudessa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjes-
tö JUKO ry:tä edusti Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry:n toiminnan-
johtaja Jore Tilander, Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund ry:tä puheen-
johtaja Kimmo Vanne, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:tä sopimustoimitsija
Harri Turunen ja Ammattiliitto Pro:ta lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm. Järjestöille
oli toimitettu etukäteen johtokunnan jäsenen tehtävään ilmoittautuneiden hakemuk-
set liitteineen sekä yhteenveto hakijoista. Tilaisuuden päättyessä järjestöjen edusta-
jat ilmoittivat käsityksenään, että järjestöjä oli asiassa asianmukaisesti kuultu.

Nimeämiset

Hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuimien pääl-
likkötuomarit nimeävät tuomioistuinlain 19 a luvun 8 §:n mukaisesti Tuomioistuinvi-
raston johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2020–31.12.2024:

- hovioikeuksista jäseneksi hovioikeudenlaamanni Asko Nurmen (Turun hovioi-
keus) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hovioikeudenneuvos Aki Rasi-
laisen (Itä-Suomen hovioikeus) sekä toisena ehdokkaana Nurmen henkilökoh-
taiseksi varajäseneksi hovioikeudenlaamanni Sakari Laukkasen (Rovaniemen ho-
vioikeus),

- käräjäoikeuksista jäseneksi käräjäoikeuden laamanni Antti Savelan (Oulun kärä-
jäoikeus) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen käräjäoikeuden laamanni
Tuija Turpeisen (Pohjois-Karjalan käräjäoikeus) sekä toisina ehdokkaina jäseneksi
käräjäoikeuden laamanni Martti Juntikan (Varsinais-Suomen käräjäoikeus) ja hä-
nen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen käräjäoikeuden laamanni Jyrki Kivinie-
men (Lapin käräjäoikeus),

- hallinto-oikeuksista jäseneksi hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkärannan
(Hämeenlinnan hallinto-oikeus) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen yli-
tuomari Petri Saukon (Itä-Suomen hallinto-oikeus),

- erityistuomioistuimista jäseneksi vakuutusoikeustuomari Minna Markkasen (va-
kuutusoikeus) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen markkinaoikeustuomari
Nina Korjuksen (markkinaoikeus) sekä toisina ehdokkaina jäseneksi markkinaoi-
keustuomari Nina Korjuksen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen vakuu-
tusoikeustuomari Minna Markkasen, sekä

- tuomioistuinten muusta henkilöstöstä jäseneksi hallintosihteeri Marja Häkkisen
(Päijät-Hämeen käräjäoikeus) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen käräjä-
sihteeri Sirpa Saviniemen (Pirkanmaan käräjäoikeus) sekä toisina ehdokkaina jä-
seneksi ma. kirjaaja, atk-suunnittelija Henri Ihalmon (Helsingin hovioikeus) ja hä-
nen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen haastemies Tommi Paasikiven (Helsingin
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käräjäoikeus).

Johtokunnan tuomarijäsenistä yksi olisi siis käräjäoikeuden ja yksi hallinto-oikeuden
päällikkötuomari.

Ilmoittautumisten lukumäärän vuoksi kaikkiin jäsenpaikkoihin ei ole ollut mahdollista
tehdä nimeämisiä tuomioistuinlain 19 a luvun 8 §:n 2 momentin edellyttämällä taval-
la.

Nimeämisissä on otettu huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a
§:n säännökset julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoon-
panosta. Huomiota on kiinnitetty myös jäsenten alueelliseen jakaantumiseen sekä
tuomioistuinten muuhun henkilökuntaan kuuluvia jäseniä ja varajäseniä nimettäes-
sä siihen, että johtokunnassa on monipuolisesti edustettuina erilaisia työntekijäryh-
miä. Nimetyissä ei ole ketään kaksikielistä, joten kielellisiä seikkoja ei ole voitu ottaa
tältä osin huomioon.

Nimetyt ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole nimeämisen estäviä jäsenyyksiä tuomio-
istuinlain 19 a luvun 7 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa toimielimissä.

Hovioikeuksien, käräjäoikeuksien, hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten pääl-
likkötuomarien puolesta:

Mikko Könkkölä Tuomas Nurmi

Ritva Isomoisio Kimmo Mikkola


