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Jakelussa mainituille

Tuomioistuinten edustajien kuuleminen tuomioistuinviraston perustamishakkeen ohjausryhmässä

Oikeusministeriö on 28.2.2018 kutsunut tuomioistuinten edustajat kuulta
vaksi tuomioistuinviraston perustamishankkeen ohjausryhmän kokouk
seen 3.4.2018 klo 9. Kansliapäällikkö Välimaa on pyytänyt, että käräjäoi
keudet, hovioikeudet, hallinto-oikeudet, erityistuomioistuimet, korkein
oikeus ja korkein hallinto-oikeus sekä Suomen tuomariliitto nimeävät
edustajansa kuultavaksi kokoukseen. Välimaan siirtyessä korkeimman oi
keuden palvelukseen 1.4.2018 lukien hankkeen ohjausryhmän puheenjoh
tajana toimii kansliapäällikön sijainen, ylijohtaja Sami Manninen.
Kuulemistilaisuudessa on tarkoituksena kertoa hankkeen etenemisestä ja
aikataulusta sekä kuulla tuomioistuimia valmistelussa huomioon otetta
vista asioista. Viraston perustamista valmistellaan Tuomioistuinvirastotoimikunnan mietinnön (Mietintöjä ia lausuntoja 23/2017) ia siitä saadun
lausuntopalautteen (Mietintöjä ia lausuntoja 41/2017) pohjalta. Alle on
listattu ne toimikunnan ehdotukset, joihin lausuntopalautteessa kiinnitet
tiin eniten huomiota ja joihin oikeusministeriö toivoisi myös kuultavien
ottavan kantaa. Yksityiskohtaisempi tiivistelmä toimikunnan ehdotuksista
ja niistä saadusta lausuntopalautteesta on oheisessa muistiossa.
1.

Tuomioistuinviraston henkilöstömäärän (45 htv) mitoituksen riittävyys

2. Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpano ja nimeämismenettely
3.

Eräät toimikunnan virastolle ehdottamat tehtävät (mm. VES ja virka
järjestelyt) ja niitä koskevan päätösvallan rajaukset

4.

Johtokunnan ja ylijohtajan toimivallanjako

5.

Viraston ylijohtajan kelpoisuusvaatimukset

6.

Tuomarinvalintalautakunnan ja tuomarinkoulutuslautakunnan asema

7.

Tuomioistuinviraston sijaintipaikka
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Tuomioistuinvirasto ehdotti, että tuomioistuinvirastolle keskitettäisiin
tuomioistuimista esimerkiksi tuomareiden nimittämiseen liittyviä tukitoi
mintoja ja henkilöstöhallinnon suunnitelmien laadintaan liittyviä tehtäviä.
Pidemmällä aikavälillä virastolle voisi kuulua esimerkiksi käännös-ja tulkkauspalveluiden hankintaan liittyviä tehtäviä. Tähän liittyen oikeusminis
teriö toivoisi kuultavien näkemyksiä siitä, olisiko mainittujen tehtävien
keskittäminen tarkoituksenmukaista ja mitä muita kuin toimikunnan mie
tinnössä esitettyjä tehtäviä tuomioistuimista voisi tulevaisuudessa olla pe
rusteltua keskittää tuomioistuinvirastoon.
Oikeusministeriö tulee kuulemaan tuomioistuimia myös luonnoksesta hal
lituksen esitykseksi tuomioistuinviraston perustamista koskevaksi lainsää
dännöksi.

Tuomioistuinvirastohankkeen ohjausryhmän sihteerinä,

Hallitussihteeri

Jennimari Huovinen
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Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko
Korkeimman hallinto-oikeuden kansliapäällikkö Toni Kaarresalo
Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Pertti Nieminen
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkäranta
Markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola
Helsingin käräjäoikeuden laamanni Tuomas Nurmi
Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Tuija Turpeinen
Suomen tuomariliitto ry:n puheenjohtaja Kimmo Vanne

