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ESIPUHE

Vuoden 2000 maaliskuussa voimaan tulleen lain tuomareiden nimittämisestä
(205/2000) oli tarkoitus uudistaa tuomareiden nimittämiskäytäntöjä monilta
osin. Tavoitteena oli muun muassa avata suljettua tuomarinuraa ja varmistaa,
että tuomareiksi nimitetään monipuolisesti ammattitaitoisia lakimiehiä. Tässä
tutkimuksessa on selvitetty, miten lakiuudistuksessa asetetut tavoitteet ovat
toteutuneet ensimmäisen neljän ja puolen vuoden aikana. Tutkimusaineisto
koostuu lakiuudistuksella perustetun tuomarinvalintalautakunnan tekemistä
nimitysesityksistä vuosilta 2002–2004. Keskeiset tutkimustulokset on lakiva-
liokunnan edellyttämällä tavalla esitetty myös hallituksen toimenpidekerto-
muksessa vuodelta 2004. 

Tutkimusta on ohjannut tutkimusjohtaja Marjukka Litmala. Hänen lisäk-
seen tutkimuksen käsikirjoitusta ovat kommentoineet osastopäällikkö Kari
Kiesiläinen, erityisasiantuntija Sakari Laukkanen ja hallitusneuvos Heikki
Liljeroos oikeusministeriöstä. Tutkimusjulkaisun taitosta ja ulkoasusta on
vastannut osastosihteeri Eira Mykkänen. Heille kaikille suuret kiitokset.
Erityinen kiitos kuuluu lisäksi tuomarinvalintalautakunnan sihteerille Hanne-
le Piisille hänen avustaan tutkimusaineiston hankkimisessa.
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1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus

1.1 Lakiuudistuksen taustaa
Uusi laki tuomareiden nimittämisestä 205/2000 tuli voimaan maaliskuun
alussa 2000. Tuomareiden nimittämiskäytännön uudistamisen yhtenä kes-
keisenä vaikuttimena oli tuomareiden muuttunut – ja yhä muuttuva – toimin-
taympäristö. 1990-luvulla toteutetut eri oikeudenkäyntimenettelyiden uudis-
tukset edellyttävät tuomareilta uusia työtapoja – esimerkiksi sovinnon
mahdollisuuden selvittämistä riita-asioissa – ja uudenlaista osaamista ylei-
semminkin. Vuoden 1993 alioikeusuudistuksen myötä kasvaneet alioikeudet
(käräjäoikeudet) vaativat niitä johtavilta laamanneilta aikaisempaa enemmän
johtamistaitoa tuomarin taitojen ohella. 

Tuomioistuinlaitoksessa toteutettujen uudistusten lisäksi yhteiskunnallisten
ilmiöiden oikeudellistuminen on muuttanut tuomioistuinten toimintaympäris-
töä, mikä edellyttää tuomareilta yhä laajempaa osaamista. Oikeudellistumisen
myötä tuomioistuimet ovat viime vuosina saaneet käsiteltäväkseen uudenlai-
sia ja yhä monimuotoisempia asioita. Tuomioistuinten käsiteltäväksi tulevien
erilaisten asioiden myötä ovat lisääntyneet myös erilaiset yksityiset sääntely-
tavat ja normistot. Tuomioistuinten tulee huomioida ratkaisuharkinnassaan
etenkin yksityisoikeuden alalla olemassa olevat erilaiset soft law -järjestelmät
ja esimerkiksi ylikansalliset kauppatavat. Tämä edellyttää tuomareilta erilais-
ten paikallisten, kansallisten, eurooppalaisten ja globaalien normistojen
hallintaa.1

Samaan aikaan esimerkiksi tiedotusvälineet ovat osoittaneet aiempaa
suurempaa kiinnostusta oikeudellisiin kysymyksiin ja tuomioistuimiin, mikä
puolestaan vaatii tuomareilta tuomitsemistaidon ohella myös entistä parempia
perustelu-, kommunikointi- ja tiedottamistaitoja. Nykyisessä niin kutsutussa
mediayhteiskunnassa oikeudellisten ratkaisujen arviointi ei enää kuulu
yksinomaan lakimiehille, vaan keskustelu tuomioistuinratkaisujen oikeelli-
suudesta on uudella tapaa julkista. Tällaisessa yhteiskunnassa tuomareiden on
onnistuttava perustelemaan kantansa paitsi muille lakimiehille myös tavalla,
joka on ymmärrettävä ja vakuuttava tiedotusvälineille ja niin sanotulle
suurelle yleisölle.2

Tuomareiden taito perustella ratkaisunsa ei kuitenkaan ole ensiarvoisen
tärkeää pelkästään ihmisten ja tiedotusvälineiden tuomioistuimiin osoittaman
kiinnostuksen vuoksi. Perustuslain takaaman oikeusturvan toteutumiseksi
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oikeudenkäynnissä tehdyn ratkaisun perusteluissa on myös osoitettava, että
tuomioistuimen ratkaisuharkinta oli rationaalista, ennustettavaa ja lainmukais-
ta. Oikeusturvan toteutumista on mahdotonta arvioida tai valvoa, jos tuo-
mioistuinten ratkaisut ovat puutteellisesti perusteltuja.3

Ratkaisujen perustelemisen merkitys korostuu myös tuomareiden kasva-
neen harkintavallan myötä. Nimittämisuudistusta koskevassa hallituksen
esityksessä todetaan, että aineellisoikeudellisten säännösten ja lainsäädännön
sisältämien niin sanottujen joustavien normien lisääntyminen jättää tuo-
mioistuimille yhä laajemman harkintavallan. Harkintavallan laajetessa
tuomioistuimet eivät pelkästään ratkaise yksittäisiä jo tapahtuneita oikeuskon-
flikteja vaan kehittävät ja luovat uutta oikeutta. Näin ollen tuomioistuimet
tietyllä tapaa omaksuvat lainsäätäjän roolin. Vallan delegoiminen lainsäätäjäl-
tä tuomareille on kuitenkin välttämätöntä, koska tuomioistuimille on annetta-
va mahdollisuus reagoida uudenlaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin soveltamal-
la parhaaksi katsomallaan tavalla olemassa olevaa lainsäädäntöä.4 

Tuomareiden nimittämistä koskevassa hallituksen esityksessä mainitut
lainkäytön kansainvälistyminen ja perustuslaillistuminen asettavat myös uusia
vaatimuksia tuomareille. Lainkäytön kansainvälistymisellä tarkoitetaan
esimerkiksi sitä, että Suomen liityttyä Euroopan unioniin yhteisön
lainsäädäntö on tullut sovellettavaksi Suomessa. EY-oikeuden normien lisäksi
sovellettaviksi tulevat yhä useammin myös Euroopan ihmisoikeussopimus
sekä Yhdistyneiden Kansakuntien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia
koskeva sopimus. Lainkäytön kansainvälistymisessä ei kuitenkaan ole kyse
pelkästään uusien elementtien yhdistämisestä annettuun olemassa olevaan
järjestelmään. Kansainvälistyminen paitsi tuo kansalliseen oikeusjärjestel-
mään uusia normeja ja vieraita käsitteitä myös muokkaa yhteisiä arvojärjes-
telmiä ja kyseenalaistaa kansallisia traditioita. Tällaisessa tilanteessa tuomari
ei enää voi ottaa hyvän ja pahan kriteereitä ikään kuin valmiiksi annettuina,
vaan hänen on itse tunnistettava moraaliset ongelmat ja kannettava ratkaisuis-
taan moraalinen vastuu.5

Perustuslaillistumisella puolestaan viitataan siihen, että uudet vuonna 1995
voimaan tulleet perusoikeussäännökset sitovat tuomioistuimia ja tulevat
suoraan sovellettaviksi oikeudenkäynnissä.6 Näin ollen tuomioistuinten
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tehtävänä on määritellä kunkin perusoikeuden sisältö ja merkitys yksittäisessä
konfliktitilanteessa. Tämän lisäksi tuomari saattaa joutua pohtimaan eri
perusoikeuksien keskinäistä vahvuutta ja arvioimaan perusoikeusrajoitusten
edellytyksiä yksittäisissä tulkintatilanteissa. Kaiken kaikkiaan lainkäytön
kansainvälistyminen ja perustuslaillistuminen ovat muuttaneet olennaisella
tavalla tuomioistuinten lainkäyttöä.7 

Edellä mainittujen ohella perus- ja ihmisoikeusajattelun voimistuminen
viime vuosina on muuttanut tuomareiden toimintaympäristöä. Oikeuskulttuu-
rin muutoksen ja mahdollisesti myös saatavilla olevan tiedon lisääntymisen
myötä ihmiset ovat aiempaa alttiimpia vetoamaan perusoikeuksiinsa. Tämä
näkyy erityisesti hallintotuomioistuimissa, jotka käsittelevät valituksia
hallinnollisten viranomaisten toiminnasta. 

1.2 Lakiuudistuksen tavoitteet
Samaan aikaan tuomareiden nimittämistä koskevan lain kanssa voimaan tullut
uusi perustuslaki ei sisällä yhtä täsmällisiä säännöksiä tuomareiden nimittä-
misestä kuin perustuslakia edeltävä hallitusmuoto. Tästä syystä oli tarpeen
säätää erillinen laki tuomareiden nimittämisestä. Hallituksen esityksessä
Eduskunnalle tuomareiden nimittämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE
109/1999 vp.) uudelle laille asetettiin useita tavoitteita. Hallituksen esitykses-
sä tuomareiden nimittämistä koskevaksi laiksi on määritelty uudistukselle
seuraavat tavoitteet:

1) koota tuomareiden nimittämistä koskevat säännökset yhteen
lakiin ja luoda nimitysmenettely, joka vastaa yhteiskunnan ja
tuomioistuinlaitoksen asettamia nykyisiä tarpeita;

2) edistää vaihtuvuutta yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomiois-
tuinten tuomareiden kesken;

3) turvata se, että tuomioistuinlaitoksen palveluksessa on tuomarei-
ta, joilla on korkea ammattitaito;

4) avata tuomarinura muillekin kuin hovioikeuteen tai hallinto-
oikeuteen esittelijöiksi opintojensa jälkeen hakeutuneille;

5) varmistaa, että tuomareiksi nimitettäisiin henkilöitä, joilla on
aiempaa monipuolisempi kokemus erilaisista tehtävistä; sekä

6) mahdollistaa viranhakijoiden keskinäinen vertailu aiempaa
monipuolisemmin paitsi hankitun työkokemuksen myös hakijoi-
den kyvykkyyden ja muun ansioituneisuuden perusteella.
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Merkittävin uudistus tuomareiden nimittämiskäytäntöön sisältyy lain 6 §:ään,
jonka mukaisesti muiden kuin korkeimpien tuomioistuinten tuomarin virkojen
täyttämistä varten perustetaan tuomarinvalintalautakunta. Tuomarinvalinta-
lautakunnan tehtävänä on viran täyttämisen valmistelu ja nimitysesityksen
tekeminen valtioneuvostolle. Valtioneuvosto puolestaan esittelee nimitysasian
tasavallan presidentille, joka nimittää tuomarin virkaansa. Aikaisemmin
tasavallan presidentti nimitti hovioikeuksien jäsenet, käräjäoikeuksien
laamannit ja käräjätuomarit hovioikeuden virkaehdotuksesta korkeimman
oikeuden annettua lausuntonsa ja käsiteltyä ehdotuksesta mahdollisesti tehdyn
valituksen. Hovioikeuden presidentit tasavallan presidentti nimitti korkeim-
man oikeuden esityksestä. Tasavallan presidentti nimitti lääninoikeuksien
(sittemmin hallinto-oikeuksien) ylituomarit läänin- ja hallinto-oikeuslain
(1021/1974 ja 430/1999) mukaisesti korkeimman hallinto-oikeuden esitykses-
tä. Korkeimmalta hallinto-oikeudelta pyydettiin lausunto myös lääninoikeuk-
sien jäsenten nimittämiseksi. Erityistuomioistuinten kuten vakuutusoikeuden
ja markkinatuomioistuimen tuomarit nimitettiin kuten tuomioistuimia koske-
vissa erityislaeissa säädettiin.

Hallituksen esityksessä uudistuksen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin tuoma-
reiden nimittämistä koskevien säännösten kokoaminen yhteen lakiin. Pyrki-
myksenä oli luoda menettely, joka vastaisi yhteiskunnan ja tuomioistuinlai-
toksen asettamia nykyisiä tarpeita. Lakia tuomareiden nimittämisestä
(205/2000) sovelletaan lain 1 §:n mukaisesti korkeimpien oikeuksien, hovi-
ja käräjäoikeuksien, hallinto-oikeuksien sekä myöhemmin tehtyjen laki-
muutosten myötä kaikkien niin sanottujen erityistuomioistuinten (vakuutus-,
maa-8 ja markkinaoikeus sekä työtuomioistuin) tuomareiden virkoja täytet-
täessä.9 Tämän lisäksi lain 3 luku sisältää säännökset, jotka koskevat määrä-
aikaisten tuomareiden nimittämistä.10 Uudistuksella on näin onnistuttu
kokoamaan tuomareiden nimittämistä koskevat säännökset yhteen lakiin.
Aikaisemmin tuomareiden nimittämistä koskevat säännökset löytyivät
hallitusmuodosta ja erityistuomioistuinten osalta tuomioistuimia koskevista
erityislaeista. 
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Toisena tavoitteena oli yhtenäistää tuomareiden nimittämistä koskevat
säännökset eri tuomioistuinten välillä, erityisesti yleisten ja hallintotuomiois-
tuinten kesken. Tämän katsottiin edistävän henkilöstön vaihtuvuutta eri
tuomioistuinten välillä. Aikaisemmassa tuomarinuraa koskevassa tutkimuk-
sessa on huomattu, että etenkin lääninoikeuksien (sittemmin hallinto-oikeuk-
sien) tuomarin virat ovat käytännössä olleet suljettuja. Selvityksessä todettiin,
että hallintotuomioistuinten tuomarit ovat hyvin harvoin toimineet virassa
yleisessä tuomioistuimessa tai päinvastoin. Ainoastaan noin joka kuudes
käräjätuomari oli toiminut aikaisemmin hallintotuomioistuimessa.11 Tuomari-
kunnan vaihtuvuus yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten välillä
edesauttaisi tuomareiden kokemustaustan monipuolistamista ja kehittäisi
tuomareiden ammattitaitoa. Kuten hallituksen esityksessä tuomareiden
nimittämislaiksi todetaan, tuomioistuinten toimintaympäristö on muuttunut
viime vuosina ja edellyttää tuomareilta uudenlaisia taitoja, valmiuksia ja
toimintatapoja.12

Lakiuudistuksen kolmantena tavoitteena oli uudenlaisen, yhtenäisen
nimitysmenettelyn kehittäminen. Uudistetun nimitysmenettelyn toivottiin
varmistavan, että tuomioistuinlaitoksen palveluksessa olevat tuomarit ovat
ammattitaitoisia ja aiempaa kokeneempia myös muissa tehtävissä kuin
tuomioistuintoiminnassa. Uuden nimitysmenettelyn tavoitteena on, että
viranhakijoiden tosiasiallinen ammattitaito sekä monipuolinen kokemustausta
huomioidaan nimitysharkinnassa aiempaa paremmin. Näin ollen viranhakijat
voidaan asettaa heidän todellisiin kykyihinsä ja valmiuksiinsa perustuvaan
etusijajärjestykseen. Hallituksen esityksessä mainitulla tavalla tarkoituksena
oli, että tuomioistuinten uudenlaisen toimintaympäristön asettamiin haastei-
siin voitaisiin vastata nimittämällä tuomareiksi henkilöitä, joilla olisi tuo-
mioistuintuntemuksen lisäksi muutakin yhteiskunnallista kokemusta.13

Uuden nimittämiskäytännön tarkoituksena oli myös tuomarinuran avaami-
nen muillekin kuin opintojensa jälkeen tuomioistuimeen esittelijöiksi hakeu-
tuneille. Päätös tuomarin nimittämisestä tehtiin aiemmin monesti pelkän
hakijoiden tuomioistuimen sisäisen virkaikäjärjestyksen perusteella niin, ettei
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisilla hakijoilla ollut tosiasiallisia mahdolli-
suuksia tulla nimitetyksi tuomarin virkaan. Vuonna 1999 vakinaiseen tuoma-
rinvirkaan nimitettävät olivatkin työskennelleet tuomioistuinlaitoksen palve-
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luksessa jo keskimäärin 15–20 vuotta. Tuomarin tehtävien hoitamisessa on
ensisijaisen tärkeää pystyä soveltamaan lakia ja muita oikeuslähteitä sekä
tuntea keskeiset oikeusperiaatteet. Tuomarin pitää myös toimia työssään
ennustettavasti ja yhdensuuntaisesti, minkä vuoksi hänen tulee tuntea kuhun-
kin konkreettiseen tapaukseen liittyvä oikeuskäytäntö. Ehdottoman tärkeää on
lisäksi tuomareiden taito perustella ratkaisunsa tarkasti ja ymmärrettävästi.
Näiden lueteltujen ominaisuuksien lisäksi tuomarilta kuitenkin edellytetään
sellaisia ominaisuuksia, joita voi omaksua myös muualla kuin tuomioistuin-
työssä.14

Uudistuneessa nimitysmenettelyssä keskeisenä pidetäänkin laajempaa ja
monipuolisempaa nimitysharkintaa, joka paremmin mahdollistaa viran
hakijan ammattitaidon, kykyjen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien huo-
mioon ottamisen tuomioistuinkokemuksen ohella. Uudistuksessa nimitysval-
lan painopiste säilytettiin kuitenkin tuomioistuimilla, joiden asiantuntemusta
ja näkemyksiä ei voida sivuuttaa nimitysmenettelyssä. Tuomioistuimen
asiantuntemuksella nimitysasioissa tarkoitetaan esimerkiksi tuomioistuimen
jäsenten kokemusta niistä hakijoista, joiden kanssa he ovat työskennelleet15

tai tuomareiden tietämystä relevanteista alueellisista seikoista kuten eri-
tyisosaamisen tarpeesta tietyllä alueella. Nimitysvallan painopisteen pysyessä
tuomioistuimilla tuomioistuinlaitoksen palveluksessa hankittu lakimieskoke-
mus kuitenkin pysyi merkittävänä tekijänä nimityspäätöksessä. 

1.3 Tuomarinvalintalautakunta16

Tuomareiden nimittämistä koskevan lain mukaisesti perustetun tuomarinva-
lintalautakunnan tehtäväksi määriteltiin tuomarin viran täyttämisen valmistelu
sekä perustellun nimitysesityksen tekeminen. Tuomarinvalintalautakunnan
käsiteltäväksi eivät tule korkeimman oikeuden presidentin tai jäsenten eikä
myöskään korkeimman hallinto-oikeuden presidentin tai jäsenten virkojen
täyttäminen. Kyseiset korkeimpien oikeuksien virat ovat niin sanottuja
ilmoittautumisvirkoja, joiden täyttämiseksi tuomioistuin itse tekee perustellun
esityksen valtioneuvostolle. Korkeimpien oikeuksien presidentit ja jäsenet
nimittää virkaansa tasavallan presidentti. Ilmoittautumisvirkojen avoimeksi
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julistaminen ja niihin ilmoittautuminen tietyn määräajan sisällä tapahtuu
samalla tavalla kuin silloin, kun virka on julistettu haettavaksi.

Riippumattoman tuomarinvalintalautakunnan perustamisen tavoitteena oli
perinteisten nimityskäytäntöjen muuttaminen hakijoiden kokemustaustan
monipuolisuutta korostavaan suuntaan. Erilaisen työkokemuksen myös
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta katsottiin edesauttavan sekä entistä
monipuolisemmin ammattitaitoisen tuomarikunnan muodostumista että
suljetun tuomarinuran avaamista. Tuomarinvalintalautakunnan perustaminen
oli tarpeen, koska tuomioistuinten itsensä tekemiin virkaehdotuksiin perustu-
va järjestelmä ei ollut otollinen uudenlaisten käytäntöjen muodostumiselle.
Kuten tuomareiden nimittämistä koskevassa hallituksen esityksessä todetaan,
tuomarinuran avaaminen, virkaesitysten avoin perusteleminen sekä tuomarin-
viran hakijoiden asettaminen heidän tosiasiallista ammattitaitoaan vastaavaan
etusijajärjestykseen ovat kaikki tavoitteita, joiden toteutuminen tuomioistuin-
ten ehdotuksiin perustuvassa järjestelmässä on jokseenkin epätodennäköistä.17

Lailla tuomareiden nimittämisestä perustetun tuomarinvalintalautakunnan
kokoonpanoon kuuluu 7 §:n mukaan seitsemän eri tuomioistuimia edustavaa
jäsentä, yksi asianajaja, yksi yleinen syyttäjä, yksi oikeustieteellistä tutkimus-
ta ja opetusta edustava jäsen sekä korkeimpien oikeuksien valitsemat puheen-
johtaja ja varapuheenjohtaja. Monipuolisen kokoonpanon tarkoituksena on
varmistaa, että tuomarinvalintalautakunnalla olisi parhaat mahdollisuudet
hakijoiden kyvykkyyden, pätevyyden ja ominaisuuksien arviointiin. Jos
virkaesityksen tekevä lautakunta koostuisi pelkästään esimerkiksi tuomiois-
tuinlaitoksen henkilöstöstä, olisi todennäköistä, että tuomioistuinlaitoksen
ulkopuolella työskennelleitä viranhakijoita ei tunneta ennestään. Tästä
puolestaan saattaisi seurata, että muualla kuin tuomioistuimissa toimineita
hakijoita ei esitetä nimitettäväksi virkaan heidän toisaalla hankkimastaan
ammattitaidostaan ja valmiuksistaan huolimatta. 

Ennen nimitysesityksen tekemistä tuomarinvalintalautakunta pyytää
lausunnon hakijoista siltä tuomioistuimelta, joka on julistanut viran haetta-
vaksi. Tämä korostaa tuomioistuinten edelleenkin merkittävää asemaa
tuomareiden nimittämisessä.18 Nimitysmenettelyn uudistamisesta huolimatta
tuomioistuinlaitoksen asiantuntemus virkanimitysasiassa ja etenkin nimittä-
misessä huomioon otettavat alueelliset näkemykset täytyy ottaa huomioon
tuomarinvirkaa täytettäessä. Lausuntomenettelyllä voidaankin varmistua siitä,
että kaikki kyseistä virkaa koskevat relevantit näkökohdat tulevat tuomarinva-
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19 Oikeusministeri voi siis periaatteessa esittää nimitettäväksi eri henkilöä kuin tuomarinva-
lintalautakunta, mutta käytännössä sellaista ei juurikaan tapahdu. Utriainen 2003, 433.

lintalautakunnan tietoon. Tuomioistuimen lausunnon virantäyttöasiassa antaa
lain 10 §:ssä määritelty lausuntovaliokunta, esimerkiksi hovioikeudessa
presidentti, hovioikeudenlaamannit ja kaksi täysistunnon vuodeksi kerrallaan
valitsemaa jäsentä, hallinto-oikeudessa johtoryhmä sekä käräjäoikeudessa
laamanni johtoryhmää tai käräjätuomareita kuultuaan. Lausunnon tulee
sisältää tuomioistuimen perusteltu näkemys siitä, kuka hakijoista olisi nimi-
tettävä haettavana olevaan virkaan.

Tuomarinvalintalautakunta voi nimitysesitystä valmistellessaan pyytää
lausuntoja ja muuta selvitystä myös muualta, esimerkiksi viranhakijoiden
nykyisiltä tai aikaisemmilta työnantajilta, kuulla asiantuntijoita tai hankkia
soveltuvuusselvityksiä. Hakijoille itselleen on varattava tilaisuus lausua
tuomarinvalintalautakunnan hankkimien selvitysten johdosta. Tuomarinvalin-
talautakunta voi lisäksi halutessaan kuulla hakijoita itseään, mikä kuitenkin
on hyvin harvinaista. Tarvittavien lausuntojen keräämisen jälkeen tuomarin-
valintalautakunta käsittelee nimitysasian ja tekee nimitysesityksen valtioneu-
vostolle, käytännössä oikeusministerille. Oikeusministeri puolestaan tekee
tuomarinvalintalautakunnan näkemyksiin perustuvan esityksensä tasavallan
presidentille.19 

1.4 Tuomareiden kelpoisuusvaatimukset ja 
nimitysperusteet

Yleiset nimitysperusteet tuomareita niin kuin muitakin virkamiehiä nimitet-
täessä ovat perustuslain (731/1999) 125 §:ssä säädetyt taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto. Lisäksi tuomarinvirkoja koskevat erityiset kelpoisuusvaati-
mukset ja nimitysperusteet. Tuomareiden nimittämistä koskevan lain uudiste-
tun (1202/2003) 11 §:n mukaisesti tuomariksi nimitettävältä edellytetään
oikeustieteen kandidaatin tutkintoa ja sellaista toimintaa tuomioistuimessa tai
sen ulkopuolella, joka osoittaa, että hänellä on viran menestyksellisen hoita-
misen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtävänalaan. Virkaan nimitettävällä
täytyy myös olla Suomen kansalaisuus sekä tarvittavat henkilökohtaiset
ominaisuudet, ja hänen pitää olla oikeamielinen. 11 § sisältää lisäksi mainin-
nan, että erityisasiantuntemusta vaativien tuomarinvirkojen kelpoisuusvaati-
muksista voidaan säätää erikseen.

Hallituksen esityksessä uudeksi Suomen hallitusmuodoksi eritellään
lyhyesti taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon merkitykset. Esityksessä
kerrotaan taidolla tarkoitettavan ensisijaisesti koulutuksen ja työkokemuksen
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20 HE 1/1998 vp. Yksityiskohtaiset perustelut, 125 §.

21 HE 109/1999 vp. Yksityiskohtaiset perustelut, 12 §.

22 Ks. YK:n perusperiaatteet Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Art. 10
(http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp50.htm) sekä kyseisiin YK:n asettamiin
periaatteisiin viittaava Euroopan neuvoston suositus Recommendation on the independence,
efficiency and the role of judges R (94)12 (https://wcm.coe.int).

23 HE 109/1999 vp. Yksityiskohtaiset perustelut, 12 §. 

kautta hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan virassa työskentelyn
kannalta olennaisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuten lahjakkuuteen ja
aloitteellisuuteen. Kolmannella virkamiesten nimitysperusteella eli koetellulla
kansalaiskunnolla tarkoitetaan paitsi nuhteetonta käyttäytymistä myös
kansalaistoiminnan kautta saatuja, viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä
ansioita.20 Tuomareiden nimittämislakia koskevassa hallituksen esityksessä
ehdotettiin edellä mainittujen nimitysperusteiden ja tuomareiden kelpoisuus-
vaatimusten käsitteiden yhdistämistä siten, että käsitteitä ei enää erotettaisi
lainsäädännössä. Esityksen mukaan kelpoisuusvaatimusten ja nimitysperus-
teiden käsitteiden yhdistäminen olisi vastannut vallitsevaa nimittämiskäytän-
töä, jossa kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvat seikat olivat määrääviä myös
hakijoiden keskinäistä paremmuutta vertailtaessa. Näin ollen ei enää pidetty
tarkoituksenmukaisena rajata valintaperusteita tarkasti niin sanottuihin
muodollisiin ja sisällöllisiin valintaperusteisiin.21 

Uuden nimittämislainsäädännön mukaisesti tuomariksi nimitettävän tulee
ensinnäkin olla Suomen kansalainen, joka on suorittanut oikeustieteen
kandidaatin tutkinnon. Kansalaisuusvaatimuksen taustalla on yleinen kansain-
välinen käytäntö, jonka mukaan tuomarinvirat voidaan varata oman maan
kansalaisille. Tuomarin viran hakijoiden syrjintä rodun, sukupuolen, uskon-
non tai muun sellaisen syyn perusteella on kielletty YK:n perusperiaatteissa
sekä Euroopan neuvoston suosituksessa, mutta kansalaisuusvaatimusta
oikeuslaitoksen virkanimityksissä ei katsota syrjinnäksi.22 Lisäksi tuomarin-
virkaan nimitettävillä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, joka
ainoana kotimaisena tutkintona antaa valmiuden perusteltujen oikeudellisten
ratkaisujen tekemiseen.

Tuomarin virkaan nimitettävältä vaadittavalla oikeamielisyydellä viitataan
hallituksen esityksen mukaan siihen, että tuomarin tulee virassaan toimia
tuomarinohjeiden edellyttämällä tavalla yhteisen kansan parhaaksi. Toisin
sanoen tuomarin täytyy toiminnallaan varmistaa, että ihmiset voivat kokea
olevansa yhdenvertaisia lain edessä. Lisäksi oikeamielisyys edellyttää, että
tuomarin vaikuttimet ja tausta-arvot ovat hyväksyttäviä ja vastaavat sitä, mitä
tuomion perusteluissa ilmoitetaan.23 Myöskin nimitysperusteisiin kuuluvilla
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24 LaVM 1/2000 vp., 10.

henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan muun muassa niitä ominai-
suuksia, joihin on perinteisesti viitattu kyvyllä – lahjakkuutta, tuloksellisuutta
ja työkykyä yleisemmin. Lisäksi henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tarkoite-
taan tuomarin muita valmiuksia kuten esimerkiksi asennoitumista työtehtä-
viin, riippumattomuutta, ennakkoluulottomuutta sekä valmiutta kehittää
itseään.

Uusien nimittämiskäytäntöjen kehittämiseksi ja entistä avoimemman
tuomarinuran aikaansaamiseksi merkittävin kelpoisuusvaatimus on viran
menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtävänalaan.
Hallituksen esityksen mukaan perehtyneisyydellä tässä yhteydessä tarkoite-
taan viranhakijoiden tosiasiallisen ammattitaidon, tietojen ja taitojen, arvioin-
tia siten, että virkaan nimitetään pätevin mahdollinen henkilö. Perehtyneisyyt-
tä voidaan osoittaa esimerkiksi aikaisemmilla työtehtävillä, muilla tehtävillä,
tutkinnoilla, julkaisuilla tai muulla tavoin. Hakijoiden keskinäinen etusijajär-
jestys pitäisi joka tapauksessa perustua nimenomaan heidän todelliseen
kykyynsä hoitaa virkaa eikä pelkästään tuomioistuinkokemuksen kestoon
kuten aikaisemmin. 

Tuomioistuinlaitoksen palveluksessa suoritetut työtehtävät ovat edelleen
merkittäviä hakijoiden keskinäisen etusijajärjestyksen kannalta, sillä ne
antavat valmiuksia tuomarinviran hoitamiseen. Nimitysuudistuksen tarkoituk-
sena kuitenkin oli, että nimityksissä painotettaisiin enemmän kokemuksen
monipuolisuutta – ei niinkään kestoa – ja tuomioistuinkokemuksen kautta
hankittua tosiasiallista perehtyneisyyttä viran tehtävänalaan. Uudistuksessa
kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kokemusta tuomioistuimista voi
hankkia myös muissa kuin tuomarin tehtävissä, esimerkiksi syyttäjänä tai
asianajajana. Näiden tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella toimivien lakimies-
ten oli ennen nimitysuudistusta hyvin epätodennäköistä tulla nimitetyksi
tuomarinvirkaan. 

1.5 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus
Uutta nimittämismenettelyä koskevassa mietinnössään lakivaliokunta edellyt-
ti, että uudistuksen toimeenpanoa seurataan alkuun tarkasti noin neljän
vuoden ajan. Lakivaliokunnan mukaan seuranta on tarpeen, jotta voidaan
(1) arvioida nimitysmenettelyn toimivuus, (2) arvioida nimittämislain sovelta-
misalan tarkoituksenmukaisuus ja (3) tarvittaessa etsiä uusia keinoja asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi.24 Lakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti
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25 EV 21/2000 vp., 1.

26 Nimityksistä puuttuu neljä Kemin käräjäoikeudesta Kemi-Tornion käräjäoikeuteen
siirrettyä virkaa. Kyseisiin virkoihin nimitettiin suoraan niissä siihen saakka toimineet

eduskunta edellytti seurantaa ja seurantatutkimuksen tulosten sekä johtopää-
tösten esittämistä hallituksen toimenpidekertomuksessa vuodelta 2004.25

Tuomareiden nimittämisuudistukselle asetettiin useita päämääriä, kuten
esimerkiksi valtiollisten tehtävien kolmijaon (lainsäädäntö-, hallitus- ja
tuomiovaltaan) vahvistaminen ja tuomioistuinten riippumattomuuden korosta-
minen. Kyseisten päämäärien saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeää demo-
kraattisessa yhteiskunnassa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut tarkoi-
tuksena selvittää näiden päämäärien toteutumista sellaisenaan. Tavoitteena oli
tarkastella, miten uudistunut tuomareiden nimitysjärjestelmä on toiminut
käytännössä, ja mitä tosiasiallisia vaikutuksia uudistuksella on ollut tuomarei-
den nimittämiseen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nykyistä tuomareiden nimittä-
miskäytäntöä ja sen vastaavuutta tuomareiden nimittämisuudistuksessa
asetettuihin tavoitteisiin. Tarkoituksena oli muun muassa tutkia (1) onko
tuomarinura aiempaa avoimempi myös tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisille
viranhakijoille, (2) miten paljon vaihtuvuutta esiintyy yleisten tuomioistuin-
ten ja hallintotuomioistuinten henkilökunnan välillä, (3) miten nimitysuudis-
tus näkyy nimitysprosessin eri vaiheissa, esimerkiksi tuomioistuinten lausun-
noissa, ja (4) onko nimittämiskäytännöissä vaihtelua, esimerkiksi tuomioistui-
mesta tai tuomiopiiristä riippuen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tuomareiden
nimitysprosessin kulkua ja toimivuutta kokonaisuudessaan hakemusvaiheesta
nimittämiseen.

Tutkimuksen aineisto koostuu tuomarinvalintalautakunnan nimityksiä
varten keräämästä asiakirja-aineistosta ja tehdyistä nimitysesityksistä. Nimi-
tysesitystä tehdessään tuomarinvalintalautakunta kokoaa yhteen viranhakua
koskevat asiakirjat eli hakijoiden lähettämät hakemukset, selvitykset ja
mahdolliset hakijoita koskevat lausunnot, käräjätuomarin nimityksissä
asianomaisen käräjäoikeuden lausunnon, lausunnon siltä tuomioistuimelta,
joka on julistanut viran haettavaksi sekä tuomarinvalintalautakunnan itsensä
tekemän esityksen. 

Tutkimuksessa jokaisen viranhakijan tiedot kirjattiin erikseen jokaista
virkaa kohden saatavilla olevasta asiakirja-aineistosta. Toisin sanoen virkaa
kohden tuli kirjatuksi yhdestä kahteenkymmeneen viranhakijaa. Hakemuksia
tuomarinvirkoihin kertyi tutkimusaineistoon yhteensä 1 211 kappaletta.
Tutkimukseen sisältyvät kaikki tuomarinvalintalautakunnan tekemät nimi-
tysehdotukset vuoden 2002 alusta elokuun 2004 loppuun.26 Tuona aikana
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käräjätuomarit. Muut mahdolliset puutteet johtuvat asiakirjojen puuttumisesta tuomarinva-
lintalautakunnan arkistosta.

tuomarinvalintalautakunta esitti virkaan nimitettäväksi kaikkiaan 203 tuoma-
ria. Mukana nimitysesityksissä on myös yksi määräaikaisen sihteerin ja yksi
sihteerin virka tuomarinvalintalautakunnassa. Kyseisiin virkoihin oli yhteensä
15 hakijaa, joten tutkimusaineistossa on kokonaisuudessaan 205 virkaa ja
1 226 virkahakemusta.

Tutkimuksessa tarkasteltavista 203 virasta lähes puolet on käräjäoikeuk-
sien virkoja. Suurin osa käräjäoikeuksissa avoinna olevista viroista oli
käräjätuomareiden virkoja, joita oli yhteensä 84 kappaletta. Lisäksi käräjäoi-
keuteen haettiin yhdeksää laamannia ja kahta maaoikeusinsinööriä. Hovioi-
keuksissa oli haettavana yhteensä 57 virkaa, joista kaksi oli hovioikeuden
presidentin, kahdeksan hovioikeuden laamannin ja loput 47 hovioikeudenneu-
voksen virkoja. Hallinto-oikeuksiin haettiin kaikkiaan 29 tuomaria ja yhtä
ylituomaria. Loput 21 virkaa olivat avoinna erityistuomioistuimissa; kaksi
työtuomioistuimessa, 14 vakuutusoikeudessa ja viisi markkinaoikeudessa. 



1 Vuoden 2004 luvuista puuttuvat elokuun 2004 jälkeen tehdyt virkaesitykset.

2 Tuomareiden nimittämiskäytäntö 2002–2004

2.1 Viranhakijat
Huolimatta siitä, että tutkimukseen sisältyy ajalta 1.1.2002–31.8.2004 kaik-
kiaan 1 226 hakemusta yhteensä 205 eri virkaan, eri viranhakijoita on kaik-
kiaan vain 545 kappaletta. Monet hakijoista ovat hakeneet useampaa kuin
yhtä virkaa, ja kaikkiaan 47 hakijaa on hakenut viittä tai useampaa virkaa.
Tämä saattaa vääristää jonkin verran esimerkiksi hakijoiden iästä tai tuo-
mioistuinpalvelun tai muun kokemuksen pituudesta laskettua kaikkien
hakijoiden keskiarvoa. Koska tarkoituksena kuitenkin on tarkastella nimittä-
miskäytäntöä jokaista täytettyä tuomarinvirkaa kohden, samojen hakijoiden
esiintyminen aineistossa useampaan kertaan ei tuota ongelmia aineiston
käsittelyssä. 

Tutkimuksessa tarkasteltaviin tuomarinvirkoihin oli keskimäärin 5,97
hakijaa. Hakijoiden määrä pysyi virkaa kohden melko tasaisena niin, että
vuonna 2002 hakijoita oli hieman yli kuusi, vuonna 2003 noin viisi ja vuonna
2004 lähes seitsemän jokaista nimitystä kohden. Hakijoiden ja virkojen
absoluuttinen määrä sen sijaan vaihteli huomattavastikin. Vuonna 2002
viranhakijoita oli yhteensä 572, kun taas seuraavana vuonna heitä oli noin
kolmanneksen vähemmän. (Vuoden 2004 virkanimitysesitykset on käsitelty
vain elokuun loppuun saakka, eikä niiden määrää sen vuoksi voi verrata
aikaisempiin vuosiin.) Tuomarinvalintalautakunta teki vuonna 2003 73
virkaesitystä, mikä oli viranhakijoiden määrää vastaavasti noin kolmanneksen
vähemmän kuin vuonna 2002, jolloin esityksiä tehtiin yhdeksänkymmentä
kappaletta. 
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2 Aineistoon eivät sisälly kaikkien hakijoiden työtehtävät. Tiedot puuttuvat tuomarinvalinta-
lautakunnan virkojen ja yhden virkojen siirron osalta sekä yhdeltä tuomarinviran hakijalta.

Miehiä kaikista hakijoista oli noin kuusikymmentä ja naisia vastaavasti
neljäkymmentä prosenttia. Virkaan nimitetyistä miehiä oli 110 ja naisia 93 eli
toisin sanoen 54 ja 46 prosenttia. Ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvien
osuus kaikista hakijoista oli vähemmän kuin neljä prosenttia, kun taas nimite-
tyissä ruotsinkielisten osuus oli yhden prosenttiyksikön suurempi (N=10). 

Viranhakijat olivat iältään keskimäärin 49,2 vuotta. Käräjäoikeuksien
laamanninvirkojen hakijat olivat keskimäärin 56-vuotiaita, kun taas käräjä-
tuomareiden virkojen osalta vastaava ikä oli 45,2. Kaikkien hovioikeuksien
viranhakijoiden – samoin kuin hallinto-oikeuksien ylituomarin virkaa hake-
neiden – iän keskiarvo oli noin 54 vuotta. Hallintotuomarin virkaa hakeneet
olivat noin 49-vuotiaita.

Kuten käy ilmi kuviosta 2, tuomarinvirkaa hakiessaan selvä enemmistö
hakijoista oli tuomioistuinlaitoksen palveluksessa. Runsas viidennes toimi
viranhakuhetkellä hovioikeudessa joko neuvoksena tai laamannina, kun taas
käräjäoikeudessa tuomarina tai laamannina oli hakijoista yli neljäkymmentä
prosenttia. Osuuksissa ovat mukana myös ne hakijat, jotka toimivat määräai-
kaisina tuomareina. Muuta virkaa yleisessä tuomioistuimessa hoiti kuusi
prosenttia hakijoista. Noin yksi hakija kahdeksasta toimi virkaa hakiessaan
hallintotuomioistuimessa joko hallintotuomarina tai hallinto-oikeussihteerinä.
Vakuutusoikeuden tuomarina toimi hakijoista yhteensä kolmekymmentä.
Näin ollen kaikkiaan 87 prosenttia kaikista tutkimuksessa käsiteltävistä
virkahakemuksista oli lähettänyt parhaillaan tuomioistuimessa työskentelevä
viranhakija.2

Jäljelle jäävät 13 prosenttia hakijoista oli työssä tuomioistuinlaitoksen
ulkopuolella. Heistä noin kuudennes työskenteli virkaa hakiessaan asianajaja-
na ja seitsemän prosenttia syyttäjänä. Loput 121 hakijaa toimivat esimerkiksi
julkisena oikeusavustajana, ylitarkastajana erilaisissa hallinnollisissa yksi-
köissä, kansliapäällikkönä, EY-virkamiehenä, lainsäädäntöneuvoksena,
kaupunginlakimiehenä tai hallintopäällikkönä. Osa hakijoista oli ilmoittanut
toimekseen yleisluontoisemmin ”lakimies”, ”varatuomari” tai ”oikeustieteen
kandidaatti”. 
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3 Jaakkola 1995, 23.
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Kuvio 2  Viranhakijoiden toimi viranhakuhetkellä

Mielenkiintoista nimitysuudistuksen seuraamisen kannalta on se, että ennen
uudistusta tehdyssä tuomarinuraa koskevassa tutkimuksessa on laskettu joka
kahdeksannen tuomarin tulleen virkaansa tuomioistuimen ulkopuolelta.
Jaakkolan Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa vuonna 1995 julkaiseman
tutkimuksen mukaan 13 prosenttia tuona hetkenä virassa olleista tuomareista
oli nimitetty virkaansa tuomioistuimen ulkopuolelta.3 Toisin sanoen 87
prosenttia nimitetyistä tuomareista on toiminut nimityshetkellä tuomioistuin-
laitoksen palveluksessa, mikä on osuutena sama kuin nykyisessä tutkimukses-
sa tuomioistuimissa työskenteleviä viranhakijoita. Tosin nykyisen tutkimuk-
sen kattamana ajanjaksona vain runsaat kahdeksan prosenttia eli noin joka
kahdestoista tuomari tuli virkaansa tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Näin
ollen tuomioistuimen ulkopuolelta nimitettyjen viranhakijoiden suhteellinen
osuus oli vuosina 2002–2004 pienempi kuin vuonna 1994.
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4 Syyttäjien osuus viranhakijoista oli 0,28 prosenttia, mikä ei näy kaaviossa. Hovioikeuteen
ei nimitetty tuomariksi yhtään syyttäjää. 

2.2 Vaihtuvuus yleisten tuomioistuinten ja 
hallintotuomioistuinten välillä

Tutkimuksen kattamana aikana hovioikeuksien tuomarinvirkoihin oli yhteensä
362 hakijaa, joista seitsemänkymmentä prosenttia (N=255) toimi viranhaku-
hetkellä hovioikeudenlaamannina tai -neuvoksena. Hieman alle neljännes
hakijoista oli käräjäoikeudessa tuomarina tai laamannina, kun taas viskaalina
tai asessorina toimi yhteensä kahdeksan viranhakijaa. Lisäksi kaksi hakijoista
toimi tuomioistuimessa kansliapäällikkönä. Kaikkiaan 12 hakijaa oli tuo-
mioistuinlaitoksen ulkopuolelta eli toimi tuomarinvirkaa hakiessaan syyttäjä-
nä, asianajajana tai muussa työssä. Yksikään hovioikeudesta virkaa hakeneista
ei toiminut hallintotuomarina tai hallinto-oikeussihteerinä hallinto-oikeudes-
sa. Hovioikeudenneuvoksiksi tai -laamanneiksi nimitetyistä 57 hakijasta lähes
neljä viidestä toimi ennen nimittämistään tuomarina hovioikeudessa ja
hieman alle viidennes tuomarina käräjäoikeudessa. Hovioikeuteen tuomariksi
nimitetyistä kaksi oli nimityshetkellä kansliapäällikkönä ja yksi asianajajana.
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Kuvio 3 Hovioikeuden viranhakijoiden ja virkaan nimitettyjen osuudet prosentteina
ammattitaustoittain4 (Hakijat N=362; nimitetyt N=57)
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Käräjäoikeuksien tuomarin ja laamannin virkoihin oli tutkittavana ajankohta-
na yhteensä 551 hakijaa. Viranhakijoista 78 prosenttia toimi laamannina tai
käräjätuomarina, kun taas vähemmän kuin neljä prosenttia hakijoista oli
tuomarina hovioikeudessa. Muissa yleisten tuomioistuinten viroissa toimi
kaikkiaan 54 (9,8 %) viranhakijaa. Hakijoista kymmenen toimi viranhakuhet-
kellä syyttäjänä, yhdeksän asianajajana ja 26 muussa ammatissa. Käräjäoi-
keuden tuomarinviran hakijoissa ei ollut yhtään hallinto-oikeuden tuomaria
tai hallinto-oikeussihteeriä. Käräjäoikeuteen nimitetyistä 93 tuomarista 86
prosenttia (N=80) toimi virkaa hakiessaan käräjätuomarina. Hovioikeudessa
tuomarina oli nimitetyistä yhteensä kolme ja viskaalina tai asessorina neljä.
Käräjäoikeuteen nimitetyistä tuomareista kaksi toimi virkaa hakiessaan
syyttäjänä ja kaksi asianajajana. Molemmat kaksi ”muussa (tuomiois-
tuin)virassa” toimineista nimitettiin käräjäoikeuteen maaoikeusinsinööreiksi.
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Kuvio 4 Käräjäoikeuden viranhakijoiden ja virkaan nimitettyjen osuudet prosentteina
ammattitaustoittain (Hakijat N=551; nimitetyt N=93)

Hallinto-oikeuksien tuomarinvirkojen hakijoista (N=214) suurin osa (N=96)
toimi viranhakuhetkellä hallinto-oikeustuomarina. Toiseksi suurin ryhmä
muodostui hallinto-oikeussihteereistä, joita oli yhteensä kuusikymmentä eli
28 prosenttia hakijoista. Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisessa työssä toimi
kaikkiaan 23 prosenttia viranhakijoista (N=48), kun taas yleisissä tuomioistui-
missa työskenteli yhteensä vain kuusi hakijaa. Heistä kolme toimi viskaalina
tai asessorina ja kolme tuomarina käräjäoikeudessa. Hakijoista yksi toimi
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hallinto-oikeudessa muussa kuin tuomarin tai hallinto-oikeussihteerin virassa
ja kaksi asianajajana. 

Hallinto-oikeustuomariksi nimitetyt hakijat toimivat lähes poikkeuksetta
jo virkaa hakiessaan hallintotuomioistuimen tuomarina. Nimitetyistä 30
tuomarista vain viisi toimi muussa kuin hallinto-oikeustuomarin virassa
(mukaan lukien määräaikaiset hallinto-oikeustuomarit). Kaksi tuomariksi
nimitettyä hakijaa toimivat virkaa hakiessaan hallinto-oikeussihteerinä ja
loput kolme johtavassa asemassa julkisen hallinnon palveluksessa. Yhtään
yleisten tuomioistuinten tuomaria, asessoria tai viskaalia ei nimitetty hallinto-
oikeustuomarin virkaan. 
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Kuvio 5 Hallinto-oikeuden viranhakijoiden ja virkaan nimitettyjen osuudet prosentteina
ammattitaustoittain (Hakijat N=213; nimitetyt N=30)

Yleisiin tuomioistuimiin ei toisin sanoen ole tutkittavana ajanjaksona nimitet-
ty yhtäkään hallintotuomaria, eikä vastaavasti hallintotuomioistuimiin ole
nimitetty tuomareita yleisten tuomioistuinten puolelta. Yleisten tuomioistuin-
ten tuomarinviroissa ei myöskään ole ollut yhtään hakijaa hallintotuomioistui-
mista. Vaikka tutkimusaineistoon ei sisälly vertailuaineistoa nimitysuudistus-
ta edeltävältä ajalta, on näin ollen perusteltua väittää, että uudistus ei ole
lisännyt vaihtuvuutta yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten
tuomarikunnan välillä. Vaihtuvuutta ei esiintynyt tutkittavana aikana ollen-
kaan.

Tuloksia analysoidessa tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että hakijoita
virkoihin toisen tuomioistuinhaaran puolelta oli kaiken kaikkiaan hyvin
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5 HE 109/1999 vp. Kohta 2.3 Nykytilan arviointi; Suljettu tuomarinura.

vähän. Toisin sanoen vaihtuvuutta edistäviä virkanimityksiä olisi periaattees-
sa saatettu tehdä useampia, jos esimerkiksi hallintotuomioistuinten virkoihin
olisi ollut enemmän hakijoita yleisistä tuomioistuimista tai päinvastoin.
Tutkimustulosten perusteella tällaista päätelmää ei silti voida tehdä. Mikäli
vaihtuvuutta tosiasiassa pyritään edistämään virkanimitysten kautta, täytyisi
potentiaaliset viranhakijat saada vakuuttuneiksi hakemuksensa menestymisen
mahdollisuuksista. Ainoastaan tieto todellisesta mahdollisuudesta tulla
nimitetyksi virkaan kannustaa viranhakua harkitsevia lähettämään hakemuk-
sensa, sillä viran hakeminen vailla mahdollisuuksia tulla nimitetyksi tarkoit-
taa hakijalle turhaa vaivannäköä. 

2.3 Tuomareiden ammattitaito ja kokemustausta
Hallituksen esityksessä lakiuudistuksen tavoitteiksi asetettiin kolme toisiinsa
läheisesti liittyvää tavoitetta; nimitettyjen tuomareiden monipuolinen ja
korkea ammattitaito sekä tuomioistuintyötä mahdollisesti edeltänyt työkoke-
mus muissa lakimiestehtävissä. Merkittävä osa tuomarin ammattitaitoon
kuuluvista ominaisuuksista on sellaisia, jotka ovat parhaiten omaksuttavissa
työskentelemällä tuomioistuimessa. Näitä ovat muun muassa lain, oikeusperi-
aatteiden ja oikeuslähteiden tuntemus sekä kyky soveltaa näitä yksittäista-
pauksiin, oikeus- ja rangaistuskäytännön tuntemus sekä perustelutaito. Muita
hyvän tuomarin ammattitaitoon sisältyviä ominaisuuksia voi kuitenkin oppia
myös tuomioistuimen ulkopuolella. Tällaisia ovat esimerkiksi prosessinjohto-
ja kommunikaatiotaidot, yleinen yhteiskunnallisten ilmiöiden tuntemus,
oikeamielisyys ja itsenäisyys. Lisäksi päällikkötuomareilta vaaditaan
johtamis- ja esimiestaitoja, joita voi hyvin oppia työskentelemällä tuomiois-
tuimen ulkopuolella. Kuten nimitysuudistusta koskevassa hallituksen esityk-
sessä todetaan, jotkut taidot voivat kehittyä paremminkin työssä tuomioistuin-
laitoksen ulkopuolella. Esimerkkinä tällaisesta voidaan mainita vaikkapa
yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtäminen. Näin ollen tuomarikunnan
parhaan mahdollisen ammattitaidon turvaamiseksi tuomareiksi pitäisi nimit-
tää henkilöitä, jotka ovat hankkineet työkokemusta paitsi tuomioistuimissa
myös muissa lakimiestehtävissä.5

Mainittujen tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi tutkimuksessa kiinni-
tettiin erityistä huomiota tuomarinvirkaa hakeneiden kokemustaustaan.
Vuosina 2002–2004 tuomarinviran hakijoilla oli takanaan keskimäärin
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6 Keskiarvosta puuttuu niiden hakijoiden aikaisempi työkokemus, jotka ovat peruuttaneet
hakemuksensa tai heidät on nimitetty ennen tuomarinvalintalautakunnan esityksen tekemis-
tä toiseen, vastaavaan virkaan.

7 Kaikkien ilman aiempaa tuomioistuinkokemusta virkaa hakeneiden yhteenlaskettu
lukumäärä on 45. Luvussa eivät ole mukana samojen hakijoiden tekemät useammat virka-
hakemukset.

hieman yli 17 vuotta työkokemusta tuomioistuinlaitoksen palveluksessa.6

Enimmillään hakijalla oli kokemusta tuomioistuintyöstä lähes 36 vuotta, kun
taas joillakin hakijoista (N=45)7 ei ollut tuomarin, viskaalin tai muuta tuomi-
oistuimessa hankittua kokemusta ollenkaan. 

Hovioikeuden presidentin ja -laamannin virkojen hakijoilla oli keskimäärin
takanaan lähes 27,5 vuotta tuomioistuinlaitoksen palveluksessa. Vastaavasti
käräjäoikeuksien laamanninvirkaa hakevat olivat viranhakuun mennessä
toimineet tuomioistuinvirassa keskimäärin kauemmin kuin 25,5 vuotta.
Laamannien jälkeen eniten tuomioistuinkokemusta, lähes 24 vuotta, oli
hovioikeuksien kaikilla viranhakijoilla yhteensä. Hallintotuomareiden virkaa
hakeneiden keskimääräinen palvelusajan kertymä oli noin 15 vuotta, mikä on
hieman alle 2,5 vuotta enemmän kuin käräjätuomarinvirkaa hakeneilla.
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Kuvio 6  Eri virkojen hakijoiden keskimääräinen tuomioistuinkokemus (kk)

Hovioikeuspiireittäin ja hallinto-oikeuksien tuomiopiireittäin jaoteltuna eniten
tuomioistuinkokemusta oli Turun hovioikeuspiirissä, missä hakijat olivat
toimineet tuomioistuimissa keskimäärin kaksikymmentä vuotta. Myös Itä-
Suomen ja Helsingin hovioikeuspiireissä viranhakijoilla oli tuomioistuinkoke-
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8 Vrt. Kuvio 6 ”Eri virkojen hakijoiden keskimääräinen tuomioistuinkokemus (kk)”.

musta noin 19 vuotta. Toisaalta Vaasan hovioikeuspiirissä tuomioistuinkoke-
musta oli keskimäärin 11,5 vuotta ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden viranha-
kijoilla 11 vuotta 4 kuukautta. Vähiten tuomioistuinkokemusta oli erityistuo-
mioistuinten kuten vakuutusoikeuden ja markkinatuomioistuimen viranhaki-
joilla, joiden keskimääräinen tuomioistuinkokemus oli runsaat 10,5 vuotta. 

Tutkimuksessa tarkasteltavilla hakijoilla oli kokemusta tuomioistuimen
ulkopuolisista lakimiestehtävistä keskimäärin 4 vuotta 3 kuukautta. Eniten
muuta kuin tuomioistuinkokemusta, keskimäärin yhdeksän vuotta, oli niillä
viranhakijoilla, jotka hakivat virkaa erityistuomioistuimesta kuten vakuutus-
tai markkinaoikeudesta. Hallinto-oikeustuomarin tai hallinto-oikeuden
ylituomarin virkoja hakeneilla oli kokemusta muista lakimiestehtävistä
keskimäärin runsaat kuusi vuotta, kun taas hovi- ja käräjäoikeuksissa kaikkien
hakijoiden muun kokemuksen keskiarvo jäi alle kolmen ja puolen vuoden.
Tarkasteltaessa ainoastaan hovi- ja käräjäoikeuksien päällikkötuomareiden
virkoja käy ilmi, että kyseisten virkojen hakijoilla ei ole muita enempää
kokemusta tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisista lakimiestehtävistä. Hovioikeu-
denlaamannin tai presidentin virkaa hakeneilla oli muuta kuin tuomioistuimes-
sa hankittua lakimieskokemusta keskimäärin 3 vuotta 5 kuukautta ja käräjäoi-
keuden laamannin virkaa hakeneilla 3 vuotta 3 kuukautta.
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Kuvio 7 Eri virkojen hakijoiden keskimääräinen muu kuin tuomioistuimen palveluksessa
hankittu lakimieskokemus (kk)8
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Hovioikeus- ja hallinto-oikeuspiireittäin jaoteltuna eniten tuomioistuinlaitok-
sen ulkopuolella hankittua työkokemusta oli Hämeenlinnan hallinto-oikeuden
viranhakijoilla (N=35), jotka olivat toimineet lakimiehenä muualla kuin
tuomioistuimessa keskimäärin lähes 10,5 vuotta. Toiseksi eniten lakimiesko-
kemusta oli Vaasan hallinto-oikeudesta virkaa hakeneilla (N=55), jotka olivat
toimineet tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisissa lakimiestehtävissä keskimää-
rin runsaat 9 vuotta 5 kuukautta. Hovi- ja käräjäoikeuksien viranhakijoista
eniten tuomioistuimen ulkopuolista lakimieskokemusta oli Rovaniemen
hovioikeuspiirissä. Siellä hakijoille oli kertynyt lakimieskokemusta keskimää-
rin hieman yli 5 vuotta. Vähiten tuomioistuinlaitoksen ulkopuolista kokemus-
ta oli viranhakijoilla Turun hovioikeuspiirissä, missä hakijoiden muun
lakimieskokemuksen keskimääräinen pituus oli 2 vuotta 8 kuukautta. 

Virkaan valituksi tulleilla hakijoilla oli takanaan työskentelyä tuomioistui-
messa keskimäärin 19 vuotta 2 kuukautta ja muuta lakimieskokemusta 4
vuotta. Kuten käy ilmi kuviosta 8, tuomarinvalintalautakunnan (TVLK)
virkaan esittämillä hakijoilla oli noin kaksi vuotta enemmän kokemusta
tuomioistuintyöstä kuin hakijoilla keskimäärin. Toisaalta kyseisillä hakijoilla
oli hieman keskimääräistä vähemmän kokemusta työskentelystä tuomioistuin-
laitoksen ulkopuolella. 
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Kuvio 8 Tuomioistuimessa ja muualla hankittu lakimieskokemus (kk) jaoteltuna tuoma-
rinvalintalautakunnan nimitettäväksi esittämiin ja esityksen ulkopuolelle jäänei-
siin hakijoihin

Jos nimitysuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä mainitun tuomarei-
den ”korkean ammattitaidon” katsotaan tässä yhteydessä tarkoittavan sitä, että
tuomareiksi nimitetyt olisivat laajentaneet ammattitaitoaan tuomioistuinlai-
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9 HE 109/1999 vp. kohta 2.3 Nykytilan arviointi – Virkaesityksen tekevä viranomainen.

toksen ulkopuolisessa työssä, nimitysuudistuksen tavoitteet eivät näiltä osin
näytä täyttyneen. Tuomareiksi nimitetyt ovat ennen nimitystään toimineet
pääasiassa tuomioistuinvirassa – kuten tosin ovat toimineet myös tuomarinvi-
ran hakijat. Toisin sanoen tämän tavoitteen osalta näyttää siltä, että tuomarin-
virkoihin ei ole ollut juurikaan ensisijaisesti muualla kuin tuomioistuimessa
työskennelleitä hakijoita, joten sellaisia hakijoita ei myöskään ole voitu
esittää nimitettäväksi tuomarinvirkaan. Viranhakijat ovat lähes poikkeuksetta
hankkineet ammattitaitonsa ja kokemuksensa pääasiassa tuomioistuimissa. 

Tuomarina, viskaalina tai asessorina hankittu ammattitaito ja etenkin
tuomioistuinpalvelun pituus ovat aikaisemmin olleet määräävä tekijä nimitys-
valinnoissa, mikä osaltaan selittänee muiden hakijoiden vähäisen määrän.
Nimitysmenettelyn uudistamisen tarkoituksena on kuitenkin ollut muuttaa
nimittämisperusteita niin, että tuomioistuinpalvelun pituutta olennaisempi
tekijä olisi nimenomaan hakijan tosiasiallinen ammattitaito ja sen monipuoli-
suus. Tämä muutos pitäisikin saada nykyistä paremmin myös potentiaalisten
viranhakijoiden tietoon, jotta lakiuudistuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa.
Tuomarinvalintalautakunnan mahdollisuudet esittää tuomariksi nimitettäväksi
monipuolisesti ammattitaitoisia hakijoita ovat vielä tällä hetkellä melko
heikot, koska kyseisiä monipuolisen työkokemuksen hankkineita ja samalla
myös muuten varteenotettavia viranhakijoita on ollut vähän. 

Tuomarinuran avaaminen muillekin kuin alun perin tuomioistuinuralle
pyrkineille on toinen näkökulma edellä käsiteltyyn aiheeseen eli siihen,
minkälainen ammatillinen tausta tuomareiksi nimitettävillä nykyisin on
suhteessa siihen, minkälaista ammattitaustaa tulisi nimitysuudistuksen
tavoitteiden mukaisesti arvostaa nimitysmenettelyssä. 

2.4 Viranhakijoiden keskinäinen vertailu
Aiemmassa, tuomioistuimien tekemiin virkaehdotuksiin ja -esityksiin perus-
tuvassa nimitysjärjestelmässä nimitykset perustuivat pitkälti tuomioistuinlai-
toksen sisäiseen virkaikäjärjestykseen. Tämän lisäksi tuomioistuimet mielel-
lään nimittivät virkoihin tuomareita ja esittelijöitä, jotka jo valmiiksi olivat
kyseisen tuomioistuimen palveluksessa. Tällaisessa järjestelmässä – kuten
nimitysuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan – on epätoden-
näköistä, että suljettu tuomarinura saataisiin avoimemmaksi tai että virkaesi-
tykset perustuisivat hakijoiden tosiasialliseen ammattitaitoon pohjautuvaan
etusijajärjestykseen.9 Tuomarinvalintalautakunnan tekemässä nimitysesityk-
sessä voidaan paremmin kuin tuomioistuinten virkaehdotuksissa ottaa huo-
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10 Ks. tarkemmin kohta 2.5 Tuomioistuimet ja niiden lausuntovaliokunnat nimitysprosessis-
sa.

mioon viranhakijoiden tausta ja ammattitaidon monipuolisuus, mikä edesaut-
taa tuomarinuran avautumista ja asiantuntevan tuomarikunnan säilymistä.
Painopiste nimitysmenettelyssä on kuitenkin edelleen tuomioistuimilla, joiden
lausuntovaliokunnat tekevät oman ehdotuksensa hakijoiden etusijajärjestyk-
seksi. 

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että etenkin tuomioistuinten tekemät
nimitysehdotukset perustuvat edelleenkin hakijoiden keskinäiseen virkaikä-
järjestykseen ja jossain määrin myös taipumukseen suosia ehdotuksessa jo
valmiiksi oman tuomioistuimen palveluksessa olevia hakijoita. Aineistosta
syntynyt vaikutelma perustuu muun muassa seuraaviin seikkoihin:
(1) tuomioistuinten lausunnoissa kerrataan hakijoiden työkokemus jopa
päivien tarkkuudella; (2) tuomioistuimet perustelevat ehdotustaan viittaamalla
hakijoiden keskinäiseen virkaikäjärjestykseen; (3) tuomioistuinten tekemät
etusijajärjestykset monesti vastaavat hakijoiden keskinäistä virkaikäjärjestys-
tä10; ja (4) tuomioistuimet viittaavat usein nimitysehdotuksensa perusteluissa
siihen, että tuomioistuin tuntee kyseisen hakijan ennestään. Tuomioistuimet
ja lausuntovaliokunnat kirjoittivat ehdotuksissaan muun muassa seuraavasti
korostaen hakijoiden tuomioistuinkokemuksen pituutta:

Vt. oikeusneuvosmiehenä hän on toiminut vajaat 1 vuosi 4 kuukaut-
ta, hovioikeuden esittelijänä noin 4 vuotta 5 kuukautta ja ma. tai vs.
käräjätuomarina vajaat 3 vuotta 4 kuukautta. Yhteensä hänellä on
kokemusta lakimiestehtävissä toimimisesta runsaat 9 vuotta, minkä
lisäksi hän on opiskeluaikana toiminut haastemiehen tehtävissä
yhteensä noin 10 kuukautta.

A on toiminut hovioikeuden ja korkeimman oikeuden esittelijänä
sekä käräjätuomarina 15½ vuotta. Tästä ajasta hän on hoitanut
käräjätuomarin virkaa noin 10½ vuotta. Hän on toiminut sivutoi-
misena oikeusneuvosmiehenä noin 2 vuotta. A on palvellut valtakun-
nallisen yhdistyksen lakimiehenä yli 1½ vuotta ja yliopiston assis-
tenttina lähes vuoden.

K:lla on hakijoista eniten kokemusta tuomioistuintehtävissä ja myös
tuomarin tehtävissä. Tällä perusteella hän on hakijoista ansioi-
tunein.

Tuomioistuinten lausuntovaliokuntien lausunnoissa painotettiin jonkin verran
tuomioistuinlaitoksen sisäisen virkaikäjärjestelmän merkitystä. Virkaikäjär-
jestelmään perustuvaa hakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä korostettiin
esimerkiksi seuraavissa tuomioistuinten lausunnoissa:
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S on ollut X:n hovioikeuden virkaikäjärjestyksessä koko ajan T:n
edellä. Täytettäessä nyt kysymyksessä olevaa virkaa ei ole syytä
poiketa virkaikäjärjestyksestä.

Kun N jo työskentelee [tässä käräjäoikeudessa], asetan hänet M:n
ja S:n edelle paremmuusjärjestyksessä. (Käräjäoikeuden laamannin
lausunto.)

Koska hovioikeudenneuvos L on X:n hovioikeuden rangissa aina
ollut käräjätuomari M:n edellä, aikoinaan muodostunutta rangijär-
jestystä ei ole tässäkään yhteydessä syytä muuttaa. (Käräjäoikeuden
laamannin lausunto.)

Tuomioistuinten käytännöt eivät toisin sanoen näytä paljonkaan muuttuneen
nimitysuudistuksen myötä. Tuomarinvalintalautakunta on kuitenkin odotetus-
ti ollut hieman lausuntovaliokuntia edistyksellisempi esityksissään – huoli-
matta siitä, että suurimmassa osassa nimitysesityksiä tuomarinvalintalauta-
kunta on mukaillut tuomioistuimen nimitysehdotusta. Tuomioistuimista
riippumattomana yksikkönä tuomarinvalintalautakunta on paremmassa
asemassa arvioimaan hakijoiden pätevyyttä ja ammattitaitoa puolueettomasti.
Esityksissään tuomarinvalintalautakunta on perustellut nimitysratkaisuaan
esimerkiksi näin:

K on alioikeustuomarina tuomarin tehtävistä saamansa kokemuksen
ja pitkäaikaisen asianajajana toimimisensa vuoksi saavuttanut
virkatoiminnassaan sellaisen pätevyyden, että hänet on asetettava
muiden hakijoiden edelle.

V:n ansioksi muihin hakijoihin nähden on luettava se, että hänen
kokemustaustansa tuomioistuinlaitoksen palveluksesta ja tuomarin
tehtävistä on muiden hakijoiden kokemustaustaa monipuolisempi.
Hän on toiminut myös lainvalmistelu- ja opetustehtävissä.

Tuomarinvalintalautakunta sen vuoksi katsoo, että A on huomioon
ottaen hänen pitkä ja monipuolinen kokemuksensa tuomioistuinlai-
toksen palveluksesta - - saavuttanut virkatoiminnassaan sellaisen
pätevyyden, että hänet on ansiovertailussa asetettava muiden haki-
joiden edelle.

Toisin sanoen tuomarinvalintalautakunta pystyy arvioinnissaan tuomioistui-
mia paremmin huomioimaan viranhakijoiden taustan monipuolisuuden.
Toisaalta myös tuomarinvalintalautakunta on useasti esittänyt nimitettäväksi
nimenomaan sitä hakijaa, jolla on ajallisesti eniten kokemusta tuomioistuin-
työstä ja joka näin ollen on virkaikäjärjestyksessä ensimmäisenä. Tuomarin-
valintalautakunta ei kuitenkaan perusteluissaan juurikaan viittaa tuomioistuin-
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11 Käräjätuomari Mikkola arvioi tuomareiden nimitysjärjestelmää koskevassa oikeusminis-
teriön keskustelutilaisuudessa (20.5.2003), että tuomioistuinkokemusta ja sen monipuoli-
suutta korostavassa lausunnossa monipuolisuus itsessään nähdään meriittinä. Lausunnossa
kyseessä olevan viran kannalta olennaisesta kokemustaustan monipuolisuudesta sen sijaan
arvioidaan kokemustaustan todellista merkitystä. Mikkolan mielestä jälkimmäinen sanon-
noista on onnistuneempi – etenkin mikäli se tarkoittaa vastaavaa harkintaa. (Kokousmuistio
keskustelutilaisuudesta 4.7.2003.)

12 Eri tuomioistuimet tekevät nimitysehdotuksia erilaisissa kokoonpanoissa. Lausuntova-
liokunnan ehdotuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kunkin tuomioistuimen missä tahansa
kokoonpanossa tekemää ehdotusta virkanimitysasiassa. 

13 Tuomioistuimet eivät läheskään aina nimenneet kolmea parasta hakijaa, vaan joskus
yhden, kaksi tai jopa neljä hakijaa. 

laitoksen sisäiseen rangijärjestykseen. Joskus tuomarinvalintalautakunta on
sanonnoissaan viitannut sekä hakijoiden kokemukseen tuomioistuinlaitoksen
palveluksessa että tuon kokemuksen monipuolisuuteen. Toisinaan taas
esityksen perusteluissa on korostettu kokemustaustan sellaista monipuolisuut-
ta, jota voidaan kyseisen viran kannalta pitää olennaisena. Pelkästään
nimitysten ja esityksissä käytettyjen ilmaisujen perusteella on kuitenkin
vaikea arvioida, miten paljon eroavaisuudet ilmaisuissa merkitsevät myös
eroja harkinnassa.11

2.5 Tuomioistuimet ja niiden lausuntovaliokunnat 
nimitysprosessissa12

Yli seitsemänkymmentä prosenttia tuomioistuinten virkaan esittämistä
hakijoista menestyi myös tuomarinvalintalautakunnassa. Toisin sanoen
tuomarinvalintalautakunta oli nimityksestä samaa mieltä tuomioistuinten
kanssa lähes kolmessa nimityksessä neljästä. Lisäksi tuomioistuinten ni-
meämät kaksi seuraavaksi parasta hakijaa tulivat esitetyksi tuomarinvalinta-
lautakunnassa noin joka viidennessä nimityksessä. Kaikkiaan tuomarinvalin-
talautakunta esitti nimitettäväksi vain 12 hakijaa, joiden tuomioistuin ei ollut
katsonut kuuluvan kolmen parhaan hakijan joukkoon.13 Tämä käy ilmi myös
kuviosta 9. Näin ollen voidaan päätellä, että tuomioistuinten ja niiden erityis-
ten lausuntovaliokuntien näkemykset ovat hyvinkin merkittäviä nimitys-
prosessissa. Samoin voidaan päätellä, että yhtäältä tuomioistuimet ja toisaalta
tuomarinvalintalautakunta käyttävät pitkälti samankaltaisia arvosteluperustei-
ta asettaessaan hakijoita paremmuusjärjestykseen. 
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14 Kuviosta puuttuu kuusi tuomarinvalintalautakunnan nimitettäväksi esittämää hakijaa,
jotka olivat ainoita hakijoita kyseiseen virkaan. 

15 Muihin hakijoihin yhteensä kuuluu nimeämättä jätettyjen hakijoiden lisäksi kuusi hakijaa,
jotka olivat ainoita hakijoita kyseisiin virkoihin sekä 24 sellaista hakemusta, jotka peruutet-
tiin ennen lausuntovaliokunnan käsittelyä.
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Kuvio 9 Tuomioistuinten lausuntovaliokuntien valitsemien kolmen parhaan hakijan
sijoittuminen tuomarinvalintalautakunnan esityksessä14

Lausuntovaliokunnat eli toisin sanoen tuomioistuimet seurasivat nimitysehdo-
tuksissaan melko tarkasti hakijoiden tuomioistuinkokemuksen pituutta.
Lausuntovaliokunnan virkaan ensimmäiseksi ehdottamilla hakijoilla oli
selvästi eniten kokemusta tuomioistuimessa työskentelystä, toiseksi tai
kolmanneksi nimitetyillä hieman vähemmän kokemusta ja muilla hakijoilla
selvästi vähemmän kokemusta. Kaikilla tuomioistuinten kolmen parhaan
hakijan ryhmään nimeämillä hakijoilla yhteensä oli takanaan työskentelyä
tuomioistuimessa keskimäärin runsaat 19 vuotta. Vastaava kokemuskertymä
muiden hakijoiden osalta yhteensä oli 15 vuotta 8 kuukautta.15 Niille hakijoil-
le, jotka lausuntovaliokunta jätti nimeämättä kokonaan, oli kertynyt tuomiois-
tuinkokemusta keskimäärin 15 vuotta 6 kuukautta. Tuomioistuinten nimitettä-
väksi ehdottamien hakijoiden tuomioistuinkokemus käy tarkemmin ilmi
kuviosta 10.
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Kuvio 10 Lausuntovaliokunnan nimitettäväksi ehdottamien (kolmen parhaan hakijan) ja
ehdotuksen ulkopuolelle jääneiden hakijoiden keskimääräinen tuomioistuinko-
kemus (kk)

Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella hankittua muuta lakimieskokemusta
tuomioistuinten varteenotettavimmiksi nimeämillä hakijoilla oli keskimäärin
runsaat kolme vuotta, kun taas muilla hakijoilla vastaavaa kokemusta oli
takanaan puolitoista vuotta enemmän eli lähes viisi vuotta. Kuten tuomiois-
tuinkokemuksenkin kohdalla, tässäkin yhteydessä parhaiden hakijoiden
keskinäinen järjestys vastaa heidän lakimieskokemuksensa pituutta. Lausun-
tovaliokuntien ensimmäiseksi ehdottamien hakijoiden hankkiman tuomiois-
tuimen ulkopuolisen lakimieskokemuksen kesto oli keskimäärin noin 3,5
vuotta. Toiseksi nimitetyillä vastaavaa kokemusta oli kertynyt 3 vuotta 2
kuukautta, ja kolmanneksi nimitetyillä keskimäärin 2,5 vuotta. Päinvastoin
kuin tuomioistuinkokemuksen osalta, lausuntovaliokuntien nimeämättä
jättämillä hakijoilla on huomattavasti niin sanottuja parhaita hakijoita
enemmän kokemusta tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisista lakimiestehtävistä.
Hakijoiden tuomioistuimen ulkopuolisen kokemuksen määrä kuukausina käy
ilmi kuviosta 11.
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Kuvio 11 Lausuntovaliokunnan nimitettäväksi ehdottamien (kolmen parhaan hakijan) ja
ehdotuksen ulkopuolelle jääneiden hakijoiden keskimääräinen tuomioistuimen
ulkopuolinen lakimieskokemus (kk)

Toisin sanoen tuomioistuinten lausuntovaliokunnat katsoivat varteenotetta-
vimmiksi hakijat, joilla oli muita enemmän kokemusta työskentelystä tuo-
mioistuimessa ja tämän lisäksi jonkin verran muuta lakimieskokemusta.
Samalla tavoin tuomarinvalintalautakunnan nimitettäväksi esittämillä haki-
joilla oli yhtäältä keskimääräistä enemmän työkokemusta tuomioistuimista ja
toisaalta hieman keskimääräistä vähemmän muuta merkityksellistä työkoke-
musta. Tuomioistuinten lausuntovaliokuntien ensimmäiseksi vaihtoehdoksi
nimeämistä hakijoista hieman alle puolet oli kyseisen viran hakijoista vir-
kaiältään vanhimpia eli toisin sanoen hankkinut ajallisesti eniten kokemusta
tuomioistuintyöstä. Toisena niin sanotussa virkaikäjärjestyksessä oli hakijois-
ta runsas viidennes ja kolmantena noin 13 prosenttia. Kaiken kaikkiaan noin
80 prosenttia lausuntovaliokuntien nimitettäväksi ehdottamista hakijoista oli
virkaikäjärjestyksessä kolmen ensimmäisen joukossa. Näin ollen vaikuttaa
siltä, että virkaikä on säilynyt merkittävänä arvosteluperusteena asetettaessa
viranhakijoita paremmuusjärjestykseen. 

Tuomioistuinten virkaikää korostavat käytännöt nimitysehdotuksissa ovat
ymmärrettäviä tuomioistuinten itsensä näkökulmasta – huolimatta siitä, että
ne osaltaan hidastavat nimitysuudistuksen tavoitteiden toteutumista. Useat
viranhakijat ovat tuomioistuimissa työskennelleitä esittelijöitä ja määräaikai-
sia tuomareita, jotka ovat mahdollisesti heti opintojensa jälkeen suuntautuneet
nimenomaan tuomarinuralle. Ennen nimitysuudistusta tuomariksi pätevöidyt-
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16 Tähän osioon sisältyy vain hovioikeuksien lausuntovaliokuntien lausuntoja. Tuomarinvir-
koja hallinto-oikeuksissa oli tutkittuna aikana niin vähän, että alueellisten erojen kirjaami-
nen saattaisi johtaa virheellisiin päätelmiin. Kaikissa hallinto-oikeuksissa ei myöskään ollut
yhtään avointa virkaa tutkittuna aikana eli vuoden 2002 alusta elokuun 2004 loppuun.

17 Hakijoiden työkokemus sekä tuomioistuimesta että muualta on yleensä kirjattu lausunto-
valiokunnan lausunnon alkuosaan, jossa kerrotaan lyhyesti kaikista viranhakijoista.

tiin ensisijaisesti työskentelemällä tuomioistuimessa, ja esittelijöitä nimitettiin
tuomareiksi virkaikäjärjestyksessä. Tuomioistuinten lausuntovaliokuntien
voikin olla vaikea ehdottaa tuomarinvalintalautakunnan nimittävän virkaan
jonkun toisen kuin mahdollisesti jo vuosia sitten tuomarinuralle suuntautu-
neen hakijan. Nimitysuudistuksen tavoitteet ja määräaika tavoitteiden toteutu-
miselle olisikin syytä suhteuttaa nykyisin tuomioistuimissa vallitsevaan
tilanteeseen. 

2.6 Alueellinen ja tuomioistuinkohtainen vaihtelu 
tuomioistuinten lausunnoissa

Tuomioistuinten lausuntovaliokuntien käytännöissä ilmeni jonkin verran
alueellista vaihtelua.16 Tuomioistuimissa hankittua työkokemusta – etenkin
tuon kokemuksen pituutta – pidettiin tärkeänä kaikissa hovioikeuspiireissä.
(Kuvio 12.) Sen sijaan muuta kuin tuomioistuinlaitoksen palveluksessa
hankittua työkokemusta arvotettiin melko eri tavalla hovioikeudesta riippuen.
Eniten painoarvoa muulle lakimieskokemukselle annettiin Itä-Suomen ja
Rovaniemen hovioikeuspiireissä, vähiten Helsingin ja Kouvolan hovioikeuk-
sissa. Toisaalta Kouvolan hovioikeuden lausuntovaliokunta painotti huomat-
tavasti muita hovioikeuksia voimakkaammin hakijoiden muiden, erityisten
taitojen merkitystä. Tässä tarkoitettuja kykyjä ja taitoja ovat muun muassa
hakijan kielitaito, erikseen mainittu korkea ammattitaito sekä hakijan yhteis-
kunnalliset ansiot. Keskimäärin hovioikeuksien lausuntovaliokunnat painotti-
vat tuomioistuinkokemusta ja tuon kokemuksen kestoa kahden hakijan
kohdalla kolmesta. Hakijan muuta lakimieskokemusta korostettiin hieman
alle viidenneksessä käsitellyistä hakemuksista, kun taas muut erityiset taidot
huomioitiin keskimäärin useammin kuin joka viidennen hakijan osalta. 

Lausuntovaliokunnan painotuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lausun-
nossa käytettyjä ilmaisuja ja korostuksia. Lausuntovaliokunnan on katsottu
korostaneen hakijan tuomioistuinkokemusta, jos lausunnossa on hakijoiden
keskinäisessä vertailussa viitattu esimerkiksi tietyn tai useamman hakijan
asemaan virkaikäjärjestyksessä, tai hakijoiden kokemus tuomioistuinlaitoksen
palveluksessa on lueteltu tarkasti vertailuosioon.17 Samoin tuomioistuinkoke-



31

muksen korostamiseksi on tulkittu esimerkiksi lausuntovaliokuntien seuraa-
vanlaiset arviot:

Käräjätuomari K:lla on pitempi hovioikeuskokemus kuin käräjä-
tuomari S:lla, joka on toiminut hovioikeudessa 4.6.1988–4.9.1994,
ja käräjätuomari H:lla, joka on toiminut hovioikeudessa 21.5.1990–
13.9.1992 ja 26.3.1994–6.1.1996. Viimeksi mainitut kaksi hakijaa
ovat kuitenkin alla olevan selvityksen mukaisesti toimineet pitemmän
ajan alioikeustuomarina kuin K.

H:n, J:n ja R:n työkokemukset tuomioistuinlaitoksessa ovat ajalli-
sesti kutakuinkin samanmittaiset siihen saatavan kokemuksen kerty-
mistä ajatellen. Niitä keskenään verratessa on merkille pantavaa,
että H:n ja R:n tähänastinen työkokemus ulottuu sekä ylioikeuteen
että alioikeuteen, kun taas J:n kokemus on kertynyt käytännöllisesti
katsoen kokonaan alioikeustyöskentelystä. 

Eniten tuomioistuinkokemusta on A:lla. Seuraavaksi eniten ja
keskenään suunnilleen saman verran tuomioistuinkokemusta on
H:lla, L:lla ja K:lla tässä järjestyksessä. Heillä kaikilla on yli 2
vuotta vähemmän tuomioistuinkokemusta kuin A:lla. Vähiten tuo-
mioistuinkokemusta on T:lla, jolla on sitä noin 8 vuotta vähemmän
kuin A:lla. Kaikilla hakijoilla on kokemusta toiminnasta sekä hovioi-
keudessa että alioikeudessa. Asiassa ei ole tullut esiin seikkoja,
joiden perusteella hakijat olisi syytä laittaa paremmuusjärjestykseen
muun kuin tuomioistuinpalvelun perusteella.

Lausuntovaliokunnan painotukset on tutkimuksessa kirjattu riippumatta siitä,
ehdottiko lausuntovaliokunta kyseistä hakijaa nimitettäväksi virkaan. Nimen-
omaan hakijan tuomioistuimessa hankkimaa työkokemusta kuitenkin koros-
tettiin lähes poikkeuksetta silloin, kun lausuntovaliokunta nimesi kyseisen
hakijan ensimmäiseksi vaihtoehdoksi virkaan nimitettäväksi.  



32

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Helsinki Itä-Suomi Kouvola Rovaniemi Turku Vaasa

os
uu

s 
ka

ik
is

ta
 h

ak
ijo

is
ta

 (%
)

Korostettiin tuomioistuinpalvelua Korostettiin muuta kokemusta Korostettiin muita erityisiä taitoja

Kuvio 12 Lausuntovaliokuntien lausunnoista ilmenevät korostukset hovioikeuspiireittäin
(prosenttiosuudet kaikista hakijoista)

Sekä tuomioistuinpalvelua että muuta lakimieskokemusta ja hakijan muita
ansioita korostettiin enemmän hovioikeus- kuin käräjäoikeusvirkoja täytet-
täessä. Lausuntovaliokunnat painottivat lausunnoissaan tuomioistuinkoke-
musta lähes kolmen hakijan kohdalla neljästä silloin, kun kyse oli hovioikeu-
dessa avoinna olevasta virasta. Käräjätuomareiden ja laamannien osalta
vastaava osuus oli 62 prosenttia. Muuta lakimieskokemusta painotettiin
hovioikeusviroissa yli neljänneksessä hakemuksista, kun taas käräjäoikeuk-
sien nimitysehdotuksissa lausuntovaliokunta huomioi muun lakimieskoke-
muksen keskimäärin vain noin joka seitsemännen hakijan kohdalla. Samoin
hovioikeuden virkoja hakeneiden erityiset taidot ja ansiot noteerattiin lähes
neljänneksessä lausuntovaliokunnan käsittelemistä virkahakemuksista. Kuten
ilmenee kuviosta 13, vastaava osuus käräjäoikeuden virkahakemuksissa oli
runsas viidennes.

Hallintotuomareita ja hallinto-oikeuksien ylituomareita nimitettäessä
tuomioistuimet painottivat tuomioistuinpalvelua noin puolessa kaikista
virkahakemuksista. Tämä poikkeaa huomattavasti yleisten tuomioistuinten
nimityskäytännöistä, joissa tuomioistuinlaitoksen palveluksessa hankittua
kokemusta korostettiin huomattavasti useammin. Hallinto-oikeudet kiinnitti-
vät hieman hovioikeuksia useammin huomiota hakijoiden muuhun työkoke-
mukseen ja merkittävästi useammin hakijoiden muihin kykyihin, taitoihin ja
ansioihin. 
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Erityistuomioistuinten eli vakuutus- ja markkinaoikeuden sekä työtuo-
mioistuimen tuomarinvirkoja täytettäessä tuomioistuimet painottivat ensisijai-
sesti muuta kuin tuomioistuinlaitoksen palveluksessa hankittua työkokemusta.
Lisäksi hakijoiden muita taitoja ja ansioita korostettiin yhtä usein kuin
hallintotuomioistuinten nimitysehdotuksissa. Tuomioistuinpalvelun merkitys
erityistuomioistuinten virkaehdotuksissa oli sen sijaan merkittävästi pienempi
kuin yleisissä tuomioistuimissa ja hieman pienempi kuin hallinto-oikeuksissa.
Erityistuomioistuinten osalta muun työkokemuksen korostaminen tuomiois-
tuinpalvelun sijasta oli odotettavissakin, sillä erityistuomioistuinten tuoma-
reilta vaaditaan useimmiten nimenomaan tuomioistuimensa erityisalan
tuntemusta. Tutkittuna aikana erityistuomioistuinten 83 viranhakijasta yli
puolet (N=46) oli työssä tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, ja erityistuo-
mioistuinten virkoihin (N=23) nimitettiin kaikkiaan seitsemän viranhakijaa
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. Suurin osa nimitetyistä kuitenkin oli
ennestään kyseisen erityistuomioistuimen palveluksessa.
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2.7 Nimitysprosessin kesto
Nimitysprosessin kesto viran hakuajan päättymisestä tuomarinvalintalauta-
kunnan nimitysesityksen tekemiseen vaihteli yhden ja kymmenen kuukauden
välillä. Pisimpään kestivät käräjäoikeuksien laamannien nimitykset, joista
noin yksi kuudesta kesti yhdeksästä kymmeneen kuukautta. Toisaalta lähes
neljäsosa laamannien nimitysesityksistä tehtiin kolmen kuukauden sisällä
hakuajan päättymisestä. Kuten käy ilmi kuviosta 14, runsas puolet kaikista
tuomarinvalintalautakunnan tekemistä nimitysesityksistä lähetettiin valtioneu-
vostolle viiden kuukauden kuluessa virkahakemusten vastaanottamisesta. 

0

50

100

150

200

250

300

350

1-2 kk 2-3 kk 3-4 kk 4-5 kk 5-6 kk 6-7 kk 7-8 kk 8-9 kk 9-10 kk

prosessin kesto

ni
m

ity
se

si
ty

st
en

 lu
ku

m
ää

rä

Kuvio 14 Nimitysprosessin kesto

Muissa kuin käräjäoikeuksissa haettavana olevat virat täytettiin poikkeuksetta
viimeistään kahdeksan kuukauden kuluttua siitä, kun viran hakuaika oli
päättynyt. Puolessa vuodessa nimitysesitys oli tehty yli 90 prosentissa hovioi-
keuksien sekä yli 80 prosentissa hallinto- ja käräjäoikeuksien viroista. Samas-
sa ajassa erityistuomioistuinten kuten esimerkiksi vakuutusoikeuden vir-
kanimitysesityksistä oli tehty ainoastaan runsas 40 prosenttia. Nopeimmin
virkaesitykset saatiin tehtyä hovi- ja hallinto-oikeuksien virkoja täytettäessä.
Kummassakin tapauksessa puolet virkoja koskevista nimitysesityksistä oli
tehty runsaan kolmen kuukauden kuluessa. 
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3 Johtopäätöksiä

Hallituksen tuomareiden nimittämistä koskevan esityksen mukaan muutokset
useilla yhteiskunnallisilla osa-alueilla edellyttävät tuomarikunnalta uudenlai-
sia taitoja ja valmiuksia. Uudenlaisia vaatimuksia ovat asettaneet muun
muassa 1990-luvulla toteutetut menettelyuudistukset, jotka edellyttävät
tuomareilta työtapojen muutoksia, aiempaa parempaa, etenkin suullista
perustelutaitoa, prosessinjohtoa ja uudenlaisten menettelytapojen omaksumis-
ta yleisemminkin. Lisäksi alioikeusuudistuksen myötä kasvaneet käräjäoikeu-
det vaativat päällikkötuomareilta aiempaa parempaa johtamistaitoa. Edellä
mainittujen ohella myös erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt vaikuttavat lainkäyt-
töön ja näin ollen asettavat tuomioistuimille uusia vaatimuksia.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu vuonna 2000 voimaan tulleen, tuoma-
reiden nimittämistä koskevan lakiuudistuksen tavoitteiden toteutumista
käytännössä. Uudistuksen tavoitteina oli muun muassa 1) edistää vaihtuvuutta
yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten tuomareiden kesken,
2) avata tuomarinura muillekin kuin hovioikeuteen tai hallinto-oikeuteen
esittelijöiksi opintojensa jälkeen hakeutuneille, 3) varmistaa, että tuomareiksi
nimitettäisiin henkilöitä, joilla on aiempaa monipuolisempi kokemus erilaisis-
ta tehtävistä ja 4) mahdollistaa viranhakijoiden keskinäinen vertailu aiempaa
monipuolisemmin paitsi hankitun työkokemuksen myös hakijoiden kyvyk-
kyyden ja muun ansioituneisuuden perusteella. Tutkimusaineistona ovat
kaikki tuomarinvirkoihin tehdyt hakemukset ja tuomarinvalintalautakunnan
tekemät nimitysehdotukset ajalta 1.1.2002–31.8.2004.

Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että viisi vuotta sitten
voimaan tullut laki tuomareiden nimittämisestä ei ole toistaiseksi saanut
aikaan kovinkaan merkittäviä muutoksia tuomareiden nimittämiskäytännöis-
sä. Virkaikä ja yleisemmin tuomioistuinpalvelun pituus on säilynyt ensisijai-
sen tärkeänä perusteena tuomarinviran hakijoiden etusijajärjestyksessä.
Huolimatta siitä, että hakijoiden ja heidän taitojensa aiempaa monipuolisempi
arviointi olisi lakiuudistuksen jälkeen mahdollista ja toivottavaa, virkanimi-
tykset ovat perustuneet pitkälti hakijoiden tuomioistuinkokemukseen. Tuo-
mioistuinhenkilöstön vaihtuvuus yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomiois-
tuinten välillä ei myöskään ole edistynyt tavoitellulla tavalla. 

Kuten tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomiteakin toteaa lausunnossaan,
myös käsillä olevan tutkimuksen tulokset osoittavat, että tuomareiksi on
nimitetty pääsääntöisesti sellaisia henkilöitä, jotka olisivat tulleet nimitetyiksi
myös entisessä järjestelmässä.1 Tämä saattaa johtua etenkin siitä, että tuomi-
oistuimet ovat nimityksiin liittyvissä lausunnoissaan pitäytyneet niin sanotun
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2 Ks. kuvio 9.

3 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2002:6; Hallituksen esitys Eduskunnalle tuomarei-
den pätevöitymisjärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi, 9.

4 Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea huomauttaa mietinnössään, että esittelijät ja
heidän lisäkseen muut lakimiehet näyttävät aiempaa suuremmassa määrin lähteneen
hankkimaan monipuolista työkokemusta sekä tuomioistuinlaitoksen eri tehtävistä että
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta. KM 2003:3, 369.

vanhan nimitysjärjestelmän mukaisissa perusteluissa – ja tuomarinvalinta-
lautakunta on nimitysesityksissään useimmiten mukaillut tuomioistuinten
lausuntoja.2 Viime aikoina tuomarinvalintalautakunta on kuitenkin alkanut
ottaa hieman aiempaa enemmän nimitysperusteena huomioon myös hakijoi-
den kokemustaustan monipuolisuuden. 

Tuomareiden nimittämisuudistuksen tavoitteiden vähintäänkin osittainen
toteutumattomuus on tuotu esiin muun muassa tuomioistuinlaitoksen kehittä-
miskomitean mietinnössä vuonna 2003. Tämän lisäksi oikeusministeriön
tuomarikoulutustyöryhmä totesi loppuvuodesta 2002 antamassaan mietinnös-
sä, että tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisia henkilöitä koskeva tuomarinvalin-
talautakunnan esityskäytäntö on pysynyt varsin samanlaisena kuin nimitys-
käytäntö oli ennen uudistusta.3 Toisaalta on mahdollista, että tuomarinuraan
liittyvät julkiset keskustelut sekä tuomarinvalintalautakunnan tietyissä
nimitysesityksissä omaksumat uudet näkemykset ovat vaikuttaneet tuomiois-
tuinten henkilökunnan pyrkimyksiin vahvistaa ja monipuolistaa omaa ammat-
titaitoaan.4 Toisin sanoen nimittämisuudistus on saattanut vaikuttaa tuomarei-
den ammattitaidon ja -taustan monipuolistumiseen – joskin eri tavalla kuin
uudistuksessa oli tarkoituksena.

Yhtenä ratkaisuna lakiuudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuoma-
reiden nimittämisjärjestelmän kehittämiseksi voitaisiin tulevaisuudessa
harkita esimerkiksi varteenotettavien hakijoiden haastattelemista tuomarinva-
lintalautakunnassa. Haastatteluissa tuomarinvalintalautakunnalla olisi entistä
paremmat mahdollisuudet arvioida laajemmin hakijan osaamista, kykyjä ja
soveltuvuutta haettavana olevaan virkaan. Haastattelujen ohella voitaisiin
myös harkita tuomioistuinten lausuntomenettelyn uudistamista. Tuomioistui-
met voisivat esimerkiksi antaa lausuntonsa jokaisesta hakijasta ennalta
laaditulle lausuntolomakkeelle, joka helpottaisi hakijoiden keskinäistä
vertailua tuomarinvalintalautakunnassa. Lomakkeelle laadittava lausunto
edellyttäisi tuomioistuimilta huomion kiinnittämistä kaikkien hakijoiden
kyvykkyyteen mainituilla osa-alueilla. Ongelmallista ennalta laadituissa
lausuntolomakkeissa olisi kuitenkin se, että nimenomaan hakijoiden koke-
mustaustan monipuolisuus saattaisi jäädä näkymättömiin. Näin voisi tapahtua,
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5 KM 2003:3, 371.

6 Ehdotuksessa arvioidaankin, että noin kymmenen vuoden pituisen siirtymäkauden aikana
tuomareiksi nimitettäisiin pääasiassa nykyisiä esittelijöitä. Oikeusministeriön työryhmä-
mietintö 2004:2, 1.

jos osaaminen arvioitaisiin ainoastaan tietyissä suljetuissa kategorioissa –
esimerkiksi tuomioistuinkokemuksena tai tutkintoina – ja lausunnonantaja
kiinnittäisi huomiota vain mainittuihin osa-alueisiin. Huolella laadittujen ja
täytettyjen lausuntolomakkeiden käyttöönottoa nimitysmenettelyssä olisi
kuitenkin hyödyllistä harkita. 

Suljetun tuomarinuran avaamiseksi ja tuomareiden ammattitaidon moni-
puolistamiseksi olisi tärkeää, että tavoitteiden saavuttaminen ei jää pelkästään
uudenlaisen nimittämiskäytännön varaan. Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolis-
ten viranhakijoiden määrän lisääntyminen edellyttäisi esimerkiksi tuomarin
tehtävien tekemistä houkuttelevammaksi, kuten myös tuomioistuinlaitoksen
kehittämiskomitea toteaa mietinnössään. Työn houkuttelevuuteen vaikuttavat
esimerkiksi työn arvostus, sisältö ja määrä, ammatti-identiteetti sekä
jatkokoulutus- ja etenemismahdollisuudet.5 Lisäksi muut kuin jo ennestään
tuomioistuinlaitoksen palveluksessa työskentelevät potentiaaliset viranhakijat
täytyisi saada vakuuttuneiksi siitä, että tuomarinvalintalautakunta ja lausun-
non antavat tuomioistuimet suhtautuvat vakavasti niin sanottuihin ulkopuoli-
siin hakijoihin. Näin voitaisiin lisätä tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten
viranhakijoiden määrää. Käsillä olevan tutkimuksen kattamana aikana niin
sanottuja ulkopuolisia hakijoita – samoin kuin hakijoita yleisistä tuomioistui-
mista hallinto-oikeuksiin tai päinvastoin – oli hyvin vähän. Potentiaalisten
viranhakijoiden vakuuttaminen uudenlaisesta suhtautumisesta kuitenkin
edellyttää muutosta nykyiseen käytäntöön, jossa erityisesti tuomioistuimet
näyttävät edelleenkin perustavan nimitysehdotuksensa lähes pelkästään
hakijoiden virkaikään ja tuomioistuinkokemukseen. 

Oikeusministeriön tuomarikoulutustyöryhmän toinen mietintö sisältää
ehdotuksen laiksi tuomarikoulutuksesta. Kyseisessä mietinnössä on huomioi-
tu aiempaa paremmin nykytilanteesta uuteen nimittämiskäytäntöön ja tuo-
marikoulutukseen siirryttäessä tarvittava siirtymäaika. Ehdotuksen mukaan
hovi-, hallinto- ja käräjäoikeuksissa oli viime vuonna 353 esittelijää ja
käräjäviskaalia, joiden siirtymistä tuomarin tehtäviin tuettaisiin täydennys-
koulutuksella. Näin ollen tuomioistuinuralle hakeutuneilla esittelijöillä ja
viskaaleilla olisi hyvät mahdollisuudet tulla nimitetyksi tuomarinvirkaan
huolimatta siitä, että tuomioistuinkokemuksen merkitys nimitysperusteena
vähenisi.6
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