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tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 10 §:n 1 momentti, 16 §:n

1 momentti sekä 18 ja 19 §,
sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 momentti laeissa 1544/2001 ja 133/2003 sekä 18 § osaksi

laeissa 1183/2000 ja 133/2003, seuraavasti:

10 §

Tuomioistuimen lausunnon antaminen

Tuomioistuimen lausunnon tuomarin viran
täyttämistä koskevassa asiassa antaa:

1) hovioikeus kokoonpanossa, johon kuu-
luvat presidentti ja hovioikeudenlaamannit
sekä hovioikeudenlaamannin estyneenä ol-
lessa hänen sijaisenaan toimiva hovioikeu-
denneuvos;

2) hallinto-oikeus kokoonpanossa, johon
kuuluvat ylituomari sekä jaostojen puheen-
johtajat tai, jos hallinto-oikeus ei ole jakaan-
tunut jaostoihin, ylituomari vakinaisia hal-
linto-oikeustuomareita kuultuaan;

3) vakuutusoikeus kokoonpanossa, johon
kuuluvat ylituomari ja vakuutusoikeuden laa-
mannit sekä vakuutusoikeuden laamannin es-
tyneenä ollessa hänen sijaisenaan toimiva va-
kuutusoikeustuomari;

4) käräjäoikeudessa laamanni johtoryh-
mää tai, jos käräjäoikeudessa ei ole johtoryh-
mää, vakinaisia käräjätuomareita kuultuaan;

5) työtuomioistuimessa presidentti;

6) markkinaoikeudessa ylituomari vaki-
naisia markkinaoikeustuomareita kuultuaan.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Määräaikaisen tuomarin tehtävän
julistaminen haettavaksi

Ennen määräaikaisen tuomarin nimittä-
mistä on tehtävä julistettava tuomioistuimelta
haettavaksi, jos nimitys tehdään vähintään
kuudeksi kuukaudeksi.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Muiden tuomareiden nimittäminen
määräajaksi

Korkein oikeus nimittää vuotta pidem-
mäksi määräajaksi hovioikeuden presidentin
esityksestä tuomarin hovioikeuteen, käräjäoi-
keuden laamannin esityksestä tuomarin kärä-
jäoikeuteen ja maaoikeusinsinöörin maaoi-
keutena toimivaan käräjäoikeuteen sekä työ-
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tuomioistuimen presidentin esityksestä tuo-
marin työtuomioistuimeen. Korkein hallinto-
oikeus nimittää vuotta pidemmäksi määrä-
ajaksi hallinto-oikeuden ylituomarin
esityksestä tuomarin hallinto-oikeuteen,
markkinaoikeuden ylituomarin esityksestä
tuomarin markkinaoikeuteen ja vakuutusoi-
keuden ylituomarin esityksestä tuomarin va-
kuutusoikeuteen.

Enintään vuoden määräajaksi nimittää:
1) hovioikeuden presidentti tuomarin ho-

vioikeuteen;
2) käräjäoikeuden laamanni tuomarin ja

maaoikeusinsinöörin käräjäoikeuteen;
3) hallinto-oikeuden ylituomari tuomarin

hallinto-oikeuteen;
4) markkinaoikeuden ylituomari tuomarin

markkinaoikeuteen;
5) vakuutusoikeuden ylituomari tuomarin

vakuutusoikeuteen;
6) työtuomioistuimen presidentti tuomarin

työtuomioistuimeen.
Ennen kuin tuomari nimitetään 2 momen-

tissa tarkoitetussa tapauksessa määräajaksi,
on tuomioistuimen johtoryhmää tai, jos joh-
toryhmää ei ole, tuomioistuimen vakinaisia
tuomareita kuultava, jollei se ole tarpeetonta
nimityksen lyhytaikaisuuden tai muun syyn
vuoksi.

19 §

Määräaikaisen tuomarin sidonnaisuuksien
ilmoittaminen

Määräajaksi nimitettävän tuomarin on en-
nen nimittämistä ja virkasuhteensa aikana an-
nettava 14 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset, jos
nimitys tehdään vuotta pidemmäksi ajaksi.
Henkilön, jota esitetään nimitettäväksi mää-
räajaksi korkeimman oikeuden jäseneksi tai
korkeimman hallinto-oikeuden jäseneksi, on
aina ilmoitettava sidonnaisuutensa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2011.
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