
SUOMEN TUOMARILIITTO - FINLANDS DOMAREFÖRBUND r.y.   

Kertomus toiminnasta vuonna 2015

Tuomariliiton jäset

Suomen tuomariliitto ry:n jäseniä ovat Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry, Suomen hovioikeustuo-
marit ry, Käräjäoikeustuomarit ry, Hallinto-oikeustuomarit ry ja Suomen erityistuomarit ry. Jäsenyhdis-
tysten yhteinen jäsenmäärä vuonna 2015 on ollut 735 henkilöä.

Toimihenkilöt

Vuoden 2015 vuosikokoukseen saakka toimivat vuoden 2014 vuosikokouksessa valitut toimihenkilöt, jot-
ka ilmenevät vuotta 2014 koskevasta kertomuksesta. Vuosikokouksessa ja sen jälkeisessä hallituksen ko-
kouksessa valittiin seuraavat toimielimet.

Tuomariliiton hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Kimmo Vanne, varapuheenjohtajana Minna 
Hällström ja varsinaisina jäseninä Taina Hakkarainen, Riku Jaakkola, Kari-Matti Kauppila, Essi Kontti-
nen-Di Nardo, Anna Pitkänen, Camilla Sandström ja Paula Virrankoski. Sihteerinä on toiminut Miikka 
Kärki 15.6.2015 saakka ja Mari Köngäs sanotusta päivästä lukien. 

Tuomariliiton oikeuspoliittiseen valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Kimmo Vanne ja varsinai-
sina jäseninä Anna-Kaisa Byman, Liisa Hämeen-Anttila, Klaus Kekki, Pekka Määttä, Eeva Palaja, Satu 
Saarensola ja Kirsi Stark. Valiokunnan sihteerinä on toiminut Essi Konttinen-Di Nardo.

Tuomariliiton edunvalvontavaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Minna Hällström ja varsinaisina 
jäseninä Taina Hakkarainen, Marja-Liisa Judström, Kari-Matti Kauppila, Essi Konttinen-Di Nardo, Anna 
Pitkänen ja Paula Virrankoski.

Tuomariliiton oikeuspoliittisesta toiminnasta on vastannut Kimmo Vanne, edunvalvonnasta Minna Häll-
ström ja kansainvälisestä toiminnasta Riku Jaakkola.

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Erkki Koivula ja Henrik Härkönen. Varatoiminnantarkastajina ovat 
toimineet Marja Terttu Mälkki ja Yrjö Vannela.

Palkkaus ja palkkiot

Valtion virkaehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2014 - 2017 ei ole ollut virastoerää, joten Tuomariliitol-
la ei ole ollut neuvoteltavaa. 

Tuomioistuinten tuomareiden ja lakimiesten ves-sopimuksen yleiskorotus ja sen tarkistus on tullut voi-
maan 1.8.2015. Yleiskorotus oli 0,4 % (eli noin 20-25 euroa).

Tuomariliitto ja Henkikirjoittajayhdistys sekä pääluottamusmiehet ovat 30.11.2015 tehneet esityksen vih-
kimispalkkion korottamiseksi. 



Tapahtumat

Tuomariliitto ja sen suurimmat jäsenjärjestöt Käräjäoikeustuomarit ry, Suomen hovioikeustuomarit ry ja 
Hallinto-oikeustuomarit ry ovat 22.5.2015 pitäneet vuosikokouksen Turussa.

Tuomariliitto on järjestänyt Pohjois-Suomen tuomari-illat 5.10.2015 Oulussa ja 6.10.2015 Rovaniemellä 
yhteistyössä Lakimiesliiton kanssa. 

Tuomariliitto on järjestänyt palkkausjärjestelmän kehittämistä koskevan seminaarin 4.12.2015 Lakimies-
liiton Ylähuoneella Helsingissä. 

Osallistuminen ulkopuolisiin toimielimiin

Pasi Oikkonen ja Petra Spring-Reiman ovat toimineet Lakimiesliiton hallituksen jäseninä.

Pasi Oikkonen on toiminut Lakimiesliiton järjestövaliokunnan puheenjohtajana.

Petra Spring-Reiman on toiminut Lakimiesliiton oikeuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana.

Minna Hällström, Kari-Matti Kauppila ja Marja-Liisa Judström ovat toimineet Lakimiesliiton julkisen 
sektorin valiokunnan jäseninä.

Riikka Rask on toiminut Lakimiesliiton työmarkkinatoimikunnan jäsenenä.

Marja-Liisa Judström on toiminut Lakimiesliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsenenä.

Aki Rasilainen ja Kimmo Vanne ovat osallistuneet Tuomariliiton edustajina tuomioistuinlakia valmistele-
van hankkeen johtotyöryhmään.

Riikka Rask on osallistunut Tuomariliiton edustajana tuomioistuinlakia valmistelevan hankkeen koulutus-
työryhmään.

Minna Hällström ja Riikka Rask ovat olleet Tuomariliiton edustajina oikeusministeriön työsuojelutoimi-
kunnan perustamassa työryhmässä, jonka työn pohjalta oikeusministeriö on 15.6.2015 antanut suosituk-
sen työajattomien työhön käytetyn ajan saamiseksi hallintaan. 

Minna Hällström on ollut Tuomariliiton edustajana AIPA-hankkeen henkilöstörakennetyöryhmässä.

Minna Hällström on ollut Jukon edustajana Kiekun muutosjohtamisen projektiryhmässä (MUJO).

Osallistuminen kuulemistilaisuuksiin ja tapaamiset

Liisa Hämeen-Anttila on ollut hallintolain muuttamiseen liittyen kuultavana eduskunnan lakivaliokunnas-
sa 15.1.2015.

Riika Rask on osallistunut 25.2.2015 pidettyyn hallinnonalan yt-kokoukseen.

Minna Hällström on osallistunut 8.5.2015 pidettyyn hallinnonalan yt-kokoukseen. 

Minna Hällström on osallistunut 8.10.2015 pidettyyn hallinnonalan yt-kokoukseen.



Kimmo Vanne ja Minna Hällström ovat 26.6.2015 tavanneet oikeus- ja työministerin erityisavustajan 
Leena Riekkolan.

Kimmo Vanne ja Minna Hällström ovat 20.8.2015 tavanneet oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin sekä 
ministerin erityisavustajan Arto Järvisen.

Minna Hällström on 24.8.2015 tavannut Lakimiesliiton neuvottelupäällikkö Tarja Niemelän niin sanottui-
hin tuomarikuoppiin liittyen. 

Minna Hällström, Paula Virrankoski ja Taina Hakkarainen ovat 16.9.2015 tavanneet lakivaliokunnan pu-
heenjohtajan Kari Tolvasen.

Kimmo Vanne ja Minna Hällström ovat 29.9.2015 tavanneet perustuslakivaliokunnan jäsenet Tapani Töl-
lin, Markus Lohen ja Antti Kurvisen sekä Keskustan eduskuntaryhmän kanslian lakimiehen Seija Turtiai-
sen.

Kimmo Vanne ja Minna Hällström ovat 2.10.2015 tavanneet sisäministerin erityisavustajan Ville Valko-
sen ja kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerin Lauri Koskentaustan. 

Minna Hällström ja Kari-Matti Kauppila ovat 6.10.2015 tavanneet Rovaniemen hovioikeuden presidentin 
Marianne Wagner-Prennerin.

Minna Hällström on 9.10.2015 tavannut Aipan hanketoimiston edustajat. 

Kimmo Vanne ja Minna Hällström ovat 19.10.2015 tavanneet Korkeimman oikeuden presidentin Pauliine 
Koskelon.

Minna Hällström on 20.10.2015 tavannut perustuslakivaliokunnan jäsenen Markus Lohen.

Annetut lausunnot

Tuomariliitto on antanut seuraavat lausunnot:

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 230/2014 vp) eräiden 
hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta 

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaa-
ren 25 ja 25 a luvun sekä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta (HE 246/2014 vp) 

Lausunto eduskunnan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaa-
riselle työryhmälle 

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 293/2014 vp) 

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä ri-
kollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi (HE 263/2014 vp) 

Lausunto oikeusministeriölle summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittämistä koskevasta selvityksestä 
(OM 52/2014) 

Lausunto oikeusministeriölle korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä arvioineen työryhmän 



mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 1/2015) 

Lausunto tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskevasta selvitysmiesten arviomuistiosta (OM 
3/39/2014)

Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausunto 4/2015)

Lausunto käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 
14/2015) 

Lausunto lahjusrikostyöryhmän mietinnöstä "Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet" 
(OM:n mietintöjä ja lausuntoja 9/2015)

Lausunto ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä mietinnöstä 
(Julkaisu 2015:2)

Lausunto arviomuistiosta, joka koskee terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoittei-
den vaikutuksia rikoslainsäädäntöön (OM 1/879/2015)

Lausunto oikeusavun kokonaissuunnitelmasta (Selvityksiä ja ohjeita 41/2015)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä 
mietinnöstä ”Tuomareiden koulutuksen kehittäminen”

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Euroopan neuvoston kyselyä tuomareiden itsenäisyydestä ja puolueettomuudesta koskeva lausunto 

Lausunto valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2016 

Lausunto lainsäädännön arviointineuvostoa koskevasta asetusluonnoksesta ja valtioneuvoston ohjesään-
nön muutoksesta (VNK/1893/30/2015)

Kansainvälinen toiminta

Kimmo Vanne on osallistunut Euroopan tuomariliiton EAJ:n kokoukseen 15.-16.5.2015 Gdanskissa.

Tuula Pääkkönen on osallistunut Euroopan hallinto-oikeustuomarien yhdistyksen AEAJ:n vuosikokouk-
seen ja ympäristöoikeuden työryhmän seminaariin 3.-6.6.2015 Sofiassa.

Kimmo Vanne on osallistunut pohjoismaiseen puheenjohtajatapaamiseen 18.9.2015 Tukholmassa.

Juha Rautiainen on osallistunut AEAJ:n maahanmuutto- ja turvapaikkatyöryhmän seminaariin Bolognas-
sa 24.-25.9.2015.

Kimmo Vanne, Riku Jaakkola ja Marja-Liisa Judström ovat osallistuneet IAJ:n kokoukseen 5.-8.10.2015 
Barcelonassa. 

Muu toiminta

Tuomariliiton hallitusohjelmatavoitteet kuluvalle vaalikaudelle



Tuomariliiton tiedote 19.3.2015 oikeusministeriön virkamiestyöryhmän ehdotuksesta Käräjäoikeusver-
koston kehittämiseksi (OM:n lausuntoja ja mietintöjä 14/2015)

Tuomariliiton tiedote 23.4.2015 Parlamentaarisen työryhmän raportin johdosta 

Tuomariliiton tiedote vuosikokouksessa 22.5.2015 tuomioistuinlaitoksen resursseista ja tuomioistuinhal-
linnon perustamisesta 

Tuomariliiton tiedote 28.5.2015 tuomioistuinhallinnon perustamisesta

Tuomariliiton Päijät-Hämeen käräjäoikeuden toimitilahanketta koskeva kannanotto oikeusministeriölle 
17.6.2015

Tuomariliiton jäsenyhdistykset ovat osallistuneet vaaliliittona Suomen Lakimiesliiton valtuuskunnan vaa-
leihin 6.10.-4.11.2015.

Tuomariliitto on toiminut sponsorina korkeimman oikeuden 21.8.2015 järjestämässä tuomioistuinten jal-
kapalloturnauksessa. 

Aki Rasilainen on osallistunut Yleisradion järjestämään tuomioilta-nimiseen keskusteluohjelmaan
28.4.2015.

Tuomariliiton tuloslaskelma ajalta 1.1. – 31.12.2015 osoittaa 1.269,61 euron ylijäämää. 


