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TUOMAREIDEN EETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN SÄÄNNÖT 

1. Nimi 

Tuomareiden eettinen neuvottelukunta 

2. Tarkoitus 

Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää Suomen tuomariliitto – Finlands 
Domareförbund ry:n (jäljempänä Tuomariliitto) vahvistamien eettisten periaat-
teiden tunnettuisuutta ja merkitystä sekä keskustelua ja koulutusta keskeisistä 
tuomareiden eettisistä kysymyksistä. 

3. Toimintamuodot 

Neuvottelukunta  

- kuuntelee tuomareita näiden kohtaamista ammattieettisistä kysymyksistä ja 
käy vuoropuhelua tuomareiden ja tuomarijärjestöjen sekä tuomioistuinten 
sidosryhmien kanssa; 

- voi itse järjestää koulutusta, osallistua muiden järjestämään koulutukseen 
ja vaikuttaa muualla annettavaan sen tarkoitukseen liittyvään koulutukseen; 

- voi tarkoituksensa täyttämiseksi laatia selvityksiä sekä antaa suosituksia ja 
lausuntoja sekä tehdä aloitteita vahvistettujen eettisten periaatteiden muut-
tamisesta ja muista tuomareiden ammattieettisistä kysymyksistä; ja 

- seuraa kansainvälisiä periaatteita, ohjeita ja suosituksia tuomarien ammat-
tietiikasta sekä tuomarien asemasta ja toiminnasta. 

Neuvottelukunnan tehtävänä ei ole  

- käsitellä yksittäisen tuomarin toimintaa; 

- valvoa tuomareita; eikä 

- antaa suosituksia tai lausuntoja asioissa siltä osin, kun niitä on arvioitava 
soveltamalla lakia tai tuomaria koskevia virallismääräyksiä. 

4. Asioiden käsittely 

Neuvottelukunta päättää itse, mitä kysymyksiä se käsittelee. 

Neuvottelukunta voi antaa suosituksen tai lausunnon taikka tehdä aloitteen 
vain, jos se on siitä yksimielinen. Muutoin neuvottelukunta ratkaisee asiat yk-
sinkertaisella äänten enemmistöllä. 
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5. Neuvottelukunnan jäsenet 

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja Tuomariliiton hallituksen tarpeel-
liseksi katsoma määrä jäseniä siten, että jäseniä on vähintään viisi ja enintään 
kahdeksan. Jäsenistä ainakin yhden on toimittava käräjäoikeuden, yhden ho-
vioikeuden ja yhden hallinto-oikeuden jäsenenä. Lisäksi Korkeimpien oikeuk-
sien tuomarien yhdistys ry:llä on oikeus nimittää neuvottelukuntaan valittavaksi 
yksi jäsen. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Neuvotte-
lukuntaan voi kuulua myös esittelijöitä ja valmistelijoita. 

Tuomariliiton hallitus valitsee neuvottelukunnan puheenjohtajan, jäsenet ja va-
rajäsenet.  

Jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta. Neuvottelukuntaa ensimmäistä 
kertaa asetettaessa valitaan puheenjohtaja sekä puolet jäsenistä ja varajäse-
nistä neljän kalenterivuoden toimikaudeksi ja puolet kahden kalenterivuoden 
toimikaudeksi. Toimikausi puheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten osalta 
lasketaan alkavaksi valintaa seuraavan kalenterivuoden alkamisesta lukien.  

6. Sihteerit 

Tuomariliitto valitsee neuvottelukunnalle sihteerin. 

Sihteerin toimikausi on kaksi kalenterivuotta. 

Sihteerin tehtävänä on avustaa neuvottelukunnan puheenjohtajaa neuvottelu-
kunnan hallinnoinnissa ja toimia neuvottelukunnan kokousten sihteerinä.  

7. Neuvottelukunnan hallinto ja toimintakertomus 

Neuvottelukunta on Tuomariliiton sen sääntöjen mukainen työryhmä. 

Neuvottelukunta antaa vuosittain kertomuksen toiminnastaan. 

8. Neuvottelukunnan talous 

Neuvottelukunta voi ottaa Tuomariliiton kautta vastaan taloudellisia avustuksia 
oikeusministeriöltä ja Tuomioistuinvirastolta sekä Korkeimpien oikeuksien tuo-
marien yhdistys ry:ltä.  

Tuomariliitto rahoittaa neuvottelukunnan toiminnan. Korkeimpien oikeuksien 
tuomarien yhdistys ry huolehtii sen nimittämien neuvottelukunnan jäsenien ja 
varajäsenien kustannuksista siltä osin kuin niitä ei pystytä kattamaan avustuk-
silla. 

9. Palkkiot ja kulut 

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäsenelle tai varajäsenelle ei makseta 
palkkiota. 

Tuomariliitto päättää sihteerille maksettavasta palkkiosta. 

Tuomariliitto päättää toimielimen puheenjohtajan, jäsenen tai sihteerin kulujen 
korvaamisesta sen varoista ja avustuksilla. Korkeimpien oikeuksien tuomarien 
yhdistys ry päättää sen varoista maksettavista korvauksista ja avustuksista. 


