
SUOMEN TUOMARILIITTO - FINLANDS DOMAREFÖRBUND r.y.   

Kertomus toiminnasta vuonna 2014

Yleistä

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 2014 on ollut 827 henkilöä.

Toimihenkilöt

Vuoden 2014 vuosikokoukseen saakka toimivat vuoden 2013 vuosikokouksessa valitut toimihenkilöt, jot-
ka ilmenevät vuotta 2013 koskevasta kertomuksesta. Vuosikokouksessa ja sen jälkeisessä hallituksen ko-
kouksessa valittiin seuraavat toimielimet.

Tuomariliiton hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Aki Rasilainen, varapuheenjohtajana Riikka 
Rask ja varsinaisina jäseninä Taina Hakkarainen, Minna Hällström, Kari-Matti Kauppila, Hanna Niemi-
nen-Finne, Pasi Oikkonen, Anna Pitkänen, Matti Sepponen ja Kimmo Vanne. Sihteerinä on toiminut 
Riikka Pirttisalo 15.9.2014 saakka ja Miikka Kärki sanotusta päivästä lukien.

Tuomariliiton oikeuspoliittiseen valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Aki Rasilainen ja varsinai-
sina jäseninä Jaana Hemminki, Liisa Hämeen-Anttila, Klaus Kekki, Pekka Määttä, Teija Orjala-Heikki-
nen, Satu Saarensola, Heli Sankari ja Teija Siika-aho. Valiokunnan sihteerinä on toiminut Essi Konttinen-
Di Nardo.

Tuomariliiton edunvalvontavaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Riikka Rask ja varsinaisina jä-
seninä Minna Hällström, Taina Hakkarainen, Marja-Liisa Judström, Kari-Matti Kauppila, Hanna Niemi-
nen-Finne, Pasi Oikkonen ja Anna Pitkänen.

Kansainvälisen toiminnan työryhmään ovat kuuluneet puheenjohtajana Kimmo Vanne ja jäseninä Pia 
Haga, Liisa Hämeen-Anttila, Tom Laitinen, Marja-Liisa Judström, Teija Orjala-Heikkinen ja Pia Sandvik.

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

Edunvalvonta-asiat

Tuomariliitto ja Lakimiesliitto järjestivät Lakimiesliitossa 25.11.2014 edunvalvontaseminaarin, johon 
ovat osallistuneet Tuomariliiton hallitus ja jäsenjärjestöjen hallitukset.

Tuomariliitto on antanut alla erikseen mainitut lausunnot, ja Tuomariliiton edustaja on osallistunut alla 
erikseen mainittuihin kuulemistilaisuuksiin.



Tapahtumat

Tuomariliitto ja sen suurimmat jäsenjärjestöt Käräjäoikeustuomarit ry, Suomen hovioikeustuomarit ry ja 
Hallinto-oikeustuomarit ry ovat 16.5.2014 pitäneet vuosikokouksen Porvoossa.

Tuomariliitto on järjestänyt 19. Tuomaripäivän Kuopiossa 10.10.2014. Päivän aiheena on ollut ”Asian-
tuntija oikeudenkäynnissä – haasteet ja mahdollisuudet”.

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.

Riikka Rask on toiminut Lakimiesliiton työmarkkinatoimikunnan jäsenenä.

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

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

Aki Rasilainen on osallistunut Tuomariliiton edustajana tuomioistuinlakia valmistelevan hankkeen johto-
työryhmään.

Riikka Rask ja Aki Rasilainen ovat osallistuneet Tuomariliiton edustajina tuomioistuinlakia valmistelevan 
hankkeen koulutustyöryhmään.

Minna Hällström on ollut Tuomariliiton edustajana AIPA-hankkeen henkilöstörakennetyöryhmässä.

Osallistuminen kuulemistilaisuuksiin ja tapaamiset

Riikka Rask, Minna Hällström ja Marja-Liisa Judström ovat osallistuneet VES-neuvotteluun oikeusminis-
teriössä 20.1.2014.

Riikka Rask on osallistunut 12.5.2014 pidettyyn hallinnonalan yt-kokoukseen.

Riikka Rask ja Minna Hällström ovat osallistuneet 11.6.2014 neuvotteluun oikeusministeriössä, jossa on 
käsitelty pakkokeinopäivystyskorvauksen korottamista päivystysasetuksen muuttamisen johdosta sekä 
vihkipalkkion korotusta.

Aki Rasilainen ja Riikka Rask ovat tavanneet 13.8.2014 oikeusministerin, oikeusministeriön kansliapääl-
likön ja virkamiesjohtoa. Keskustelussa on käsitelty tuomioistuinlakia ja tuomioistuinvirastoa.

Päivi Saukonoja on ollut kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa 13.2.2014 lapsen huollosta ja tapaa-
misoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistui-
missa annetun lain 5 ja 10 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamiseen (HE 186/2013 vp).

Pekka Louhelainen on ollut kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa 25.2.2014 liittyen hallituksen esi-
tykseen syyteneuvottelua koskevaksi lainsäädännöksi ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uu-



distamiseksi (HE 58/2013 vp).

Aki Rasilainen on ollut kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa 5.3.2014 liittyen hallituksen esitykseen 
oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamiseksi (HE 4/2014 vp) (lautamiesten 
määrän vähentämiseen liittyvä hallituksen esitys).

Aki Rasilainen on ollut kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa 28.5.2014 liittyen oikeudenkäymiskaa-
ren 17 luvun uudistamiseen.

Kimmo Vanne on ollut kuultavana oikeusministeriössä 25.8.2014 summaaristen asioiden keskittämistä 
koskevasta uudistuksesta.

Aki Rasilainen on ollut kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa 5.9.2014 liittyen velkajärjestelylain 
muuttamiseen (HE 83/2014).

Riikka Rask on ollut kuultavana eduskunnan perustuslakivaliokunnassa 8.10.2014 liittyen hallituksen esi-
tys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015.

Aki Rasilainen on ollut kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa 25.11.2014 liittyen tuomareiden sidon-
naisuus- ja sivutoimirekisteriin (HE 224/2014 vp).

Tuomariliiton hallituksen kokouksen yhteydessä 22.9.2014 on järjestetty keskustelutilaisuus koskien tuo-
mioistuinten keskushallinnon uudistamista, johon ovat osallistuneet Tuomariliiton edustajien lisäksi asias-
ta arviomuistion laatineet selvitysmiehet Pekka Nurmi ja Tatu Leppänen sekä Lakimiesliiton edustajat 
Jorma Tilander ja Mikko Salo.

Minna Hällström ja Riikka Rask ovat tavanneet AIPA-hanketoimiston edustajat 5.12.2014.

Annetut lausunnot

Tuomariliitto on antanut seuraavat lausunnot:

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaostolle liittyen hallituksen esitykseen 
eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta 
ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle oikeus- ja syyttäjälaitoksen määrärahojen riittävyydestä

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuo-
delle 2015

Lausunto valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistusta koskevasta työryhmän mietinnöstä

Lausunto tuomioistuinlakia koskevaan työryhmän mietintöön. Tuomariliitto on jättänyt mietintöön eriä-
vää mielipidettä vastaavan lausuman.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien muuttami-
sesta

Lausunto järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan käsitteistön yhtenäistämistä pohtineen työryhmän mietin-



nöstä

Lausunto hovioikeuden jatkokäsittelyluvan laajentamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Lausunto tuomioiden suullisen perustelemisen rajoitetusta käyttöönotosta

Lausunto vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Lausunto käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttamista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja 
kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkis-
tamisesta

Lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä "Velkajärjestelylain tarkistaminen"

Lausunto mietinnöstä käräjäoikeuden lautamieskokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden hallintoasioiden 
muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Kansainvälinen toiminta

Kimmo Vanne, Matti Sepponen, Marja-Liisa Judström ja Anna-Mari Porkkala-Hietala ovat osallistuneet 
IAJ:n kokoukseen Foz do Iguacussa Brasiliassa 9. - 14.11.2014.

Kimmo Vanne on osallistunut EAJ:n kokoukseen Limassolissa Kyproksella 16. - 17.5.2014.

Juha Rautiainen on osallistunut AEAJ:n turvapaikka- ja maahanmuuttotyöryhmän kokoukseen Nizzassa 
Ranskassa 25. - 26.9.2014.

Emil Waris on osallistunut AEAJ:n ympäristötyöryhmän kokoukseen Sevillassa Espanjassa 23. - 
24.10.2014.

AEAJ:n vuosikokous on järjestetty Helsingissä 6.6.2014. Tuomariliiton edustajana kokouksessa on toimi-
nut Hannele Klementtinen. Marja-Liisa Judström on toiminut AEAJ:n tilintarkastajana.

Aki Rasilainen ja Riikka Rask ovat osallistuneet pohjoismaisten tuomariliittojen puheenjohtajien kokouk-
sessa 17.1.2014 Kööpenhaminassa Tanskassa.

Riikka Rask ja Kimmo Vanne ovat osallistuneet pohjoismaisten tuomariliittojen puheenjohtajien kokouk-
seen Reykjavikissa Islannissa 29. - 30.8.2014.

Tuomariliitto on liittynyt loppukäyttäjäksi Kriisinhallintakeskuksen hankkeeseen, jonka tarkoituksena on 
oikeusalan asiantuntijoiden siviilikriisinhallinnan alan missioiden tehtävämahdollisuuksista tiedottamisen 
kehittäminen ja tehtäviin liittyvän täsmäkoulutuspaketin laadinta.

Muu toiminta

Tuomariliitto on 28.8.2014 antanut tiedotusvälineille tiedotteen koskien tuomioistuinten resurssien puut-
teellisuutta.



Tuomariliitto on 17.11.2014 yhdessä Lakimiesliiton, Suomen syyttäjäyhdistyksen ja Suomen Asianajaja-
liiton kanssa antanut kannanoton eduskunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousar-
vioksi vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp).

Aki Rasilainen on 9.10.2014 osallistunut Yleisradion aamu-tv:n lähetykseen koskien Yleisradion asian-
ajajille ja tuomareille suuntaamaa kyselyä.

Tuomariliitto avasi uudistetut kotisivunsa keväällä 2014 osoitteessa www.tuomariliitto.fi. Sivuja on yllä-
pidetty säännöllisesti.

Tuomariliiton tuloslaskelma ajalta 1.1. – 31.12.2014 osoittaa 16.082,38 euron ylijäämää.


