
 HE 132/2009 vp  
  

 

294691 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeimmasta 
oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kor-

keimmasta oikeudesta annettua lakia. Esityk-
sen mukaan enintään kolmasosa kaikista esit-
telijän viroista voisi olla määräajaksi täytet-
täviä esittelijäneuvoksen virkoja. Tämä mah-
dollistaisi kymmenen määräaikaisen esitteli-
jäneuvoksen viran perustamisen. Määräaikai-
suuden tarvetta ei olisi tarpeen perustella. 

Määräajaksi täytettävään esittelijäneuvoksen 
virkaan voitaisiin nimittää enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan.  

Esitys liittyy vuoden 2010 talousarvioesi-
tykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan maa-
liskuun alusta 2010. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Korkeimman oikeuden tehtävät en-
nakkopäätöstuomioistuimena  

Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa 
riita- ja rikosasioissa ja valvoo lainkäyttöä 
omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden 
ensisijaisena tehtävänä on ennakkopäätösten 
antaminen aukollisissa ja tulkinnanvaraisissa 
lainsoveltamistilanteissa. Asiat, joissa kor-
kein oikeus antaa ennakkopäätöksiä, ovat yhä 
vaativampia, monimutkaisempia ja moniulot-
teisempia. Tämän kehityksen voidaan arvioi-
da edelleen jatkuvan.   

Korkeimman oikeuden tehtävä ennakko-
päätöstuomioistuimena asettaa esittelijöinä 
toimivalle lainkäyttöhenkilökunnalle korkeat 
ja laadultaan osin erilaiset vaatimukset kuin 
muissa tuomioistuimissa. Oikeusjärjestyksen 
tuntemuksen lisäksi tarvitaan kykyä tunnistaa 
ennakkopäätösten tarve ja kehittää oikeus-
sääntöjä, mikä puolestaan edellyttää tietä-
mystä kulloinkin ajankohtaisista ongelmista 
laintulkinnassa tai alempien oikeuksien me-
nettelyssä. Korkeimman oikeuden esittelijöil-
tä vaaditaankin korkeatasoista ja ajantasaista 
ammattitaitoa. 
 
 
1.2 Esittelijän tehtävät 

Korkeimman oikeuden istunnoissa asiat 
ratkaistaan esittelystä. Esittelijä esittelee asi-
an sen ratkaiseville tuomareille ja esittää rat-
kaisuehdotuksensa. Esittelijä osallistuu istun-
toon ja siellä käytävään keskusteluun ja laatii 
sen pohjalta tuomioluonnoksen. Myös esitte-
lijä vastaa korkeimman oikeuden ratkaisusta, 
jollei hän jätä eriävää mielipidettä.  

Korkeimmassa oikeudessa käsitellään vali-
tuksia, jotka hovioikeuksien riita- ja rikosasi-
oissa antamien ratkaisujen ohella voivat kos-
kea myös maaoikeuksien, vakuutusoikeuden 
tai markkinaoikeuden ratkaisuja. Korkeim-
man oikeuden toimiala lainkäyttöasioissa on 
sangen laaja. Vaikka esittelijät voivat erikois-
tua tiettyihin oikeudenaloihin, heidän valmis-
teltavikseen tulee monentyyppisiä juttuja.  
 

Koska ennakkoratkaisuja annetaan avoi-
mista laintulkintakysymyksistä, valmisteluun 
kuuluu oikeuskäytännön ja -lähteiden selvit-
tämisen ohella myös eri ratkaisuvaihtoehto-
jen analysoiminen ja punninta. Valmistelun 
tulee olla siten kattava, että sen pohjalta voi-
daan käydä perusteellista keskustelua oike-
uskysymyksestä sekä ratkaisun perusteista ja 
vaikutuksista siitä riippumatta, päädytäänkö 
muuhun lopputulokseen kuin esittelijän 
muistiossaan esittämään. 
 
1.3 Esittelijän virkojen virka- ja palkka-

rakenne sekä nimikkeet 

Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 
(665/2005) 13 §:n 1 momentin mukaan kor-
keimmassa oikeudessa on esittelijöinä kans-
liapäällikkö, esittelijäneuvoksia sekä van-
hempia oikeussihteereitä ja oikeussihteereitä. 
Kansliapäällikön viran lisäksi korkeimmassa 
oikeudessa on nykyisin 32 esittelijän virkaa: 
9 esittelijäneuvosta, 13 vanhempaa oikeus-
sihteeriä ja 10 oikeussihteeriä. Näiden virko-
jen palkkarakenne on ollut kolmiportainen. 
Oikeussihteerin virat on sijoitettu tuomiois-
tuinten tuomareiden ja lakimiesten palkkauk-
sesta tehdyssä tarkentavassa virkaehtosopi-
muksessa tarkoitettuun palkkaluokkaan T 11, 
joka vastaa käräjätuomarin viran alinta palk-
kausta. Vanhemman oikeussihteerin virat 
ovat palkkaluokassa T 12, joka vastaa hovi-
oikeudenneuvoksen viran alinta palkkausta. 
Esittelijäneuvoksen virkojen palkkaluokka 
T 13 vastaa käräjätuomarin viran ylintä palk-
kausta.  
 
1.4 Korkeimman oikeuden esittelijän 

virkojen määräaikaisuus  

 Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 
13 §:n 2 momentin mukaan esittelijöiden ni-
mittämisestä määräajaksi on voimassa, mitä 
tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa 
säädetään. Tuomareiden nimittämisestä anne-
tun lain 15 §:n 1 momentissa säädetään, että 
vakinaisen tuomarin viran ollessa ilman viran 
hoitajaa taikka tuomarin ollessa estyneenä tai 
vuosilomalla voidaan virkaa hoitamaan ni-
mittää tuomari määräajaksi virkasuhteeseen. 
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Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin mu-
kaan tuomari voidaan nimittää määräajaksi 
myös milloin se on käsiteltävien asioiden lu-
kumäärän tai laadun vuoksi tai muusta erityi-
sestä syystä tarpeen. Nämä säännökset kos-
kevat kaikkia korkeimman oikeuden esitteli-
jöiden virkoja.  

Esittelijäneuvokseksi voidaan nimittää 
määräajaksi virkasuhteeseen myös, jos se on 
tärkeää lainkäytön monipuolisen tuntemuk-
sen edistämiseksi tuomioistuin- tai syyttäjä-
laitoksessa tai korkeimman oikeuden käsitel-
tävinä olevissa asioissa tarvittavan esittelijöi-
den asiantuntemuksen monipuolisuuden tur-
vaamiseksi. Määräajaksi virkasuhteeseen ni-
mitettyinä voi kuitenkin tällä perusteella olla 
enintään kolmasosa esittelijäneuvoksista.  

Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 
13 §:n 2 momentissa säädetty enimmäismää-
rä kolmasosa voidaan siten ylittää, kun esitte-
lijäneuvoksen virka on ilman hoitajaa tai kun 
viran vakinainen hoitaja on estynyt hoitamas-
ta tehtäviään. 

Voimassa olevan korkeimmasta oikeudesta 
annetun lain erityissäännös on tehnyt mah-
dolliseksi täyttää enintään kolmasosa esitteli-
jäneuvoksen viroista määräajaksi. Nykyisellä 
virkarakenteella tämä merkitsee kolmea esit-
telijäneuvoksen virkaa. Esittelijäneuvoksen 
virkojen osittaisella määräaikaistamisella on 
haluttu edistää oikeudenhoidon piirissä toi-
mivien henkilöiden kouluttautumis- ja päte-
vöitymismahdollisuuksia sekä parantaa tie-
tämyksen ajantasaisuutta korkeimman oikeu-
den käsiteltäviksi tulevien asioiden valmiste-
lussa.  

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi 
korkeimmasta oikeudesta (HE 7/2005) 13 §:n 
2 momenttiin esitettiin säännöstä, jonka mu-
kaan esittelijäneuvokseksi olisi voitu nimittää 
määräajaksi virkasuhteeseen myös, milloin 
se on tarpeen virkakierron edistämiseksi tai 
korkeimman oikeuden esittelijöiden asian-
tuntemuksen monipuolistamiseksi. Lainkoh-
dan yksityiskohtaisissa perusteluissa todettiin 
muun ohella, että esittelijäneuvos voitaisiin 
nimittää määräajaksi ensinnäkin tuomareiden 
nimittämisestä annetun lain 15 §:ssä maini-
tuissa muissa tapauksissa, mutta myös siinä 
mainitusta muusta erityisestä syystä. Tällai-
nen erityinen syy saattaisi käytännössä olla 
virkakierron edistäminen tai esittelijöiden 

asiantuntemuksen monipuolistaminen oike-
uslaitoksessa.  

Eduskunnan lakivaliokunta kuitenkin kat-
soi antamassaan mietinnössä (LaVM 
6/2005), että periaatteellisella tasolla esitteli-
jäneuvoksen viran täyttämiseen määräajaksi 
liittyy kysymys esittelijäneuvosten riippu-
mattomuudesta. Virassaoloaikaisen erotta-
mattomuuden lisäksi esittelijän riippumatto-
muutta oli valiokunnan käsityksen mukaan 
omiaan turvaamaan myös se, että hänellä on 
vakinainen virka eikä hän toimi vain määrä-
ajaksi nimitettynä. Toisaalta lakivaliokunta 
on suhtautunut myönteisesti pyrkimyksiin 
laajentaa sitä ryhmää, josta vakinaiset tuoma-
rit lopulta valikoituvat. Käsitellessään halli-
tuksen esitystä tuomareiden nimittämisestä 
lakivaliokunta korkeimman oikeuden esitteli-
jöiden osalta nimenomaisesti mainitsi, että 
esittelijöiden nimittämiseen määräajaksi on 
erityinen syy esimerkiksi silloin, kun kysy-
myksessä on eri tuomioistuinten tuomareiden 
tai esittelijöiden kouluttaminen (ks. LaVM 
1/2000) vp, s. 14/1).  

Lakivaliokunta on katsonut, että edellytyk-
senä viran määräaikaiselle täyttämiselle voi-
daan pitää korkeimman oikeuden lainkäyttö-
toiminnan tarpeita. Lakivaliokunnan mukaan 
määräaikaisten esittelijäneuvosten enimmäis-
määrästä ja määräaikaisuuden perusteista tuli 
kuitenkin säätää lain tasolla. Voimassa oleva 
laki on säädetty lakivaliokunnan ehdotuksen 
mukaisesti. 
 
2  Nykyti lan arvioint i  

Oikeuskäytännön ohjaaminen ja oikeus-
käytännön yhdenmukaisuuden valvominen 
edellyttävät, että korkeimmalla oikeudella on 
hyvät rakenteelliset mahdollisuudet tehtävi-
ensä suorittamiseen. Korkeimman oikeuden 
rakenteiden kehittämisen on lähdettävä sen 
tehtävistä ja niiden henkilöstölle asettamista 
vaatimuksista. Esittelijöiden tehtävän vaati-
muksia ja esittelijän virkojen määräaikaisuut-
ta tulee siten tarkastella korkeimman oikeu-
den tehtävien kannalta. Tämän ohella on kui-
tenkin syytä ottaa huomioon myös oikeuslai-
toksen ja siihen läheisesti liittyvien instituu-
tioiden henkilöstötarpeet samoin kuin henki-
löstön omat pyrkimykset ammatilliseen päte-
vöitymiseen ja urakehitykseen. 
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Korkeimman oikeuden tehtävien vaativuus 
ja yhteiskunnallinen merkitys heijastuvat 
esittelijöille asetettaviin vaatimuksiin. Kor-
keimman oikeuden toimintaedellytysten kan-
nalta on tärkeää huolehtia siitä, että sen esit-
telijäkunta on pätevää, motivoitunutta ja 
suuntautunut oikeusjärjestyksen kehittämi-
seen. Nykyinen järjestelmä, jossa esittelijöi-
den virat avautuvat sattumanvaraisesti, ei 
mahdollista suunnitelmallista ja jatkuvaa rek-
rytointia. Käytännössä viran vakinaisuus voi 
toimia myös viranhaun esteenä, jos henkilöl-
lä on jo ennestään vakituinen virkasuhde tai 
muu toimi, jota hän ei halua menettää vain 
voidakseen hankkia uutta kokemusta ja tietoa 
työskentelystä korkeimmassa oikeudessa. 
Tämä on tavallinen tilanne niillä henkilöillä, 
jotka ansioidensa ja kokemuksensa perusteel-
la tulevat kysymykseen esittelijäneuvoksen 
virkaa täytettäessä. Määräaikaisuudelle on 
erityinen merkitys asianajajina toimiville, 
koska pysyvään virkaan nimittäminen johtai-
si asianajajayhdistyksestä eroamiseen. 

Korkeimman oikeuden toiminnan kannalta 
on tärkeää, että sillä on molemminpuolinen 
vuorovaikutus alempien oikeuksien ja mui-
den oikeudenhoitoon osallistuvien tahojen 
kanssa. Uusien esittelijöiden kautta korkeim-
malle oikeudelle välittyy ajantasaista tietoa 
ajankohtaisista ongelmista lakien tulkinnassa 
ja alempien tuomioistuinten oikeudenkäyn-
timenettelyyn ja ratkaisutoimintaan liittyvistä 
käytännöistä. Lainkäytön ohjaamiseksi an-
nettavat ennakkopäätökset voidaan siten pa-
remmin kohdentaa kulloistenkin todellisten 
tarpeiden mukaan. Määräaikaisessa esitteli-
jän tehtävässä myös muiden tuomioistuinten 
esittelijät ja tuomarit sekä muut oikeuslaitok-
sen piirissä työskentelevät lakimiehet, kuten 
syyttäjät ja asianajajat voivat saada kokemus-
ta korkeimman oikeuden toiminnasta ennak-
kopäätöstuomioistuimena ja siten syventää 
tietojaan oikeusjärjestyksestä. Lisäksi heille 
tarjoutuu myös mahdollisuus erikoistua eri 
oikeudenaloille. Työskentely korkeimmassa 
oikeudessa voi mahdollistaa myös siirtymi-
sen tuomariuralle. Esittelijänvirkojen määrä-
aikaistamisella voidaankin lisätä tuomiois-
tuinten lainkäyttöhenkilöstön ja muiden oi-
keudenhoidon piirissä toimivien henkilöiden 
kouluttautumis- ja pätevöitymismahdolli-

suuksia sekä edistää virkakiertoa ja vuoro-
vaikutusta.  

Voimassa olevan säännöksen mahdollista-
miin määräaikaisiin esittelijäneuvoksen vir-
kasuhteisiin on nimitetty hovioikeuden ja kä-
räjäoikeuden vakituisia tuomareita. Koke-
mukset ovat olleet varsin myönteisiä. Kol-
men viran määrä ei kuitenkaan riitä täyttä-
mään säännöksessäkin ilmaistuja tavoitteita 
turvata esittelijöiden asiantuntemuksen mo-
nipuolisuutta tai edistää lainkäytön monipuo-
lista tuntemusta tuomioistuin- ja syyttäjälai-
toksessa. 

Valmistelijana toimivan esittelijän tehtävä 
eroaa tuomarin tehtävästä. Tämä vaikuttaa 
myös siihen, millä edellytyksillä esittelijän 
virka voidaan täyttää määräajaksi. Nimittä-
misperusteita, kelpoisuusvaatimuksia ja mää-
räajaksi nimittämistä lukuun ottamatta esitte-
lijöihin ei sovelleta tuomareiden nimittämi-
sestä annettua lakia. Esittelijän aseman eri-
lainen sääntely perustuu tältä osin siihen, et-
teivät esittelijät ole tuomareita eivätkä tuo-
mioistuimen jäseniä, vaikka heillä on virkaa 
hoitaessaan sama virassapysymisoikeus kuin 
tuomareilla. Korkeimman oikeuden lainkäyt-
tötoiminnan riippumattomuuden turvaaminen 
ei esittelijän tehtävän luonne ja asema huo-
mioon ottaen vaadi, että esittelijänvirka täy-
tetään pysyvästi. Missään muussa eurooppa-
laisessa prejudikaattituomioistuimessa ei ole 
vakituisia esittelijänvirkoja tuomarin virassa-
pysymisoikeuksin.   

Suomessa ylimpien tuomioistuinten tehtä-
vänkuvat ja toimintatavat poikkeavat toisis-
taan. Korkein hallinto-oikeus ei ole varsinai-
nen ennakkopäätöstuomioistuin ja siellä käsi-
tellään suuria määriä oikeudellisesti saman-
kaltaisiakin asioita. Toisin kuin korkein oi-
keus, korkein hallinto-oikeus on jakautunut 
tiettyjä asiaryhmiä käsitteleviin jaostoihin, 
joilla on vakituiset, juuri näihin oikeuden-
aloihin erikoistuneet esittelijät. Järjestelmien 
erilaisuudesta johtuen ylimpien oikeuksien 
esittelijöiden työ ja heidän virkauransa eroa-
vat toisistaan. Siten myös tarpeet esittelijän-
virkojen määräaikaisuudelle ja sen vaikutuk-
set ovat erilaiset. Korkeimman oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden tehtävien hoi-
taminen ja toiminnan tehokkuus edellyttävät, 
että kummankin tuomioistuimen henkilöstö-
rakenne vastaa sen omia tarpeita. 
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Edellä esitetyistä korkeimman oikeuden 
lainkäyttötoimintaan liittyvistä syistä on tar-
peen, että nykyistä selvästi suurempi osa esit-
telijän viroista voitaisiin suunnitelmallisesti 
ja säännöllisesti täyttää määräajaksi. Samassa 
yhteydessä olisi perusteltua muuttaa esitteli-
jän virkojen virkarakennetta siten, että kor-
keimmalla oikeudella olisi käytettävissään 
entistä kilpailukykyisempiä esittelijän virko-
ja. Kyvykkäiden henkilöiden rekrytoiminen 
edellyttää, että määräaikaiset esittelijän virat 
ovat palkkaukseltaan ja virkanimikkeeltään 
houkuttelevia ja vastaavat tehtävän vaati-
vuutta. Esittelijäneuvoksen virat ovat esi-
merkiksi käräjätuomareille ja hovioikeuden-
neuvoksille sopivia. Näin ollen olisi perustel-
tua, että määräaikaiset virat perustettaisiin 
nimenomaan esittelijäneuvoksen viroiksi. 

Edellä esitetty ei merkitse, että korkeim-
man oikeuden esittelijän virat vastaisuudessa 
täytettäisiin lyhyiksi määräajoiksi. Ensinnä-
kin edelleen valtaosa esittelijän viroista olisi 
vakituisia. Toiseksi myös aina määräaikaiset 
esittelijäneuvoksen virat täytettäisiin vuosien, 
kuitenkin kerrallaan enintään viiden vuoden 
pituisiksi jaksoiksi. Kuten edellä on todettu, 
yleensä määräaikaisena esittelijäneuvoksena 
toimivalla olisi taustavirka tai muu palvelus-
suhde toisessa tuomioistuimessa, muussa vi-
rastossa tai muun työnantajan palveluksessa, 
johon tehtävään he voisivat palata puheena 
olevan kokemuksen hankittuaan. Ottaen huo-
mioon, että kysymys on enintään kymmenen 
viran määräaikaistamisesta, ehdotuksen ei 
voida katsoa vaarantavan yleistä pyrkimystä 
vähentää määräaikaisia virkasuhteita valtion-
hallinnossa.   

Oikeussihteerin, vanhemman oikeussihtee-
rin ja esittelijäneuvoksen virkojen nimikkeet 
kuvaavat korkeimman oikeuden esittelijän 
tehtävien luonnetta, eikä tarvetta niiden 
muuttamiseen siten ole. Kolmiportainen jär-
jestelmä mahdollistaa erilaisessa uravaihees-
sa olevien hakeutumisen korkeimman oikeu-
den palvelukseen samoin kuin virkauralla 
etenemisen myös korkeimman oikeuden si-
sällä.  
 
3  Ehdotetut  muutokset  

Korkeimman oikeuden esittelijäneuvoksen 
virkoja ehdotetaan muutettavaksi yhtäältä 

nykyistä laajemmin määräajaksi täytettäviksi 
sekä toisaalta siten, että nämä virat olisivat 
suoraan lain nojalla aina määräajaksi täytet-
täviä. Määräajan pituus olisi kerrallaan enin-
tään viisi vuotta.  

Virkarakenteen muutos toteutettaisiin vai-
heittain siten, että kolme vanhemman oikeus-
sihteerin virkaa muutettaisiin 1.3.2010 lukien 
esittelijäneuvoksen viroiksi. Lisäksi korkeim-
paan oikeuteen voitaisiin 1.3.2010 lukien pe-
rustaa yksi aina määräajaksi täytettävä esitte-
lijäneuvoksen virka sillä edellytyksellä, että 
samasta ajankohdasta lukien lakkautettaisiin 
kaksi avoinna olevaa vanhemman oikeussih-
teerin virkaa. Kolme määräajaksi täytettyä 
esittelijäneuvoksen virkaa voitaisiin muuttaa 
aina määräajaksi täytettäviksi esittelijäneu-
voksen viroiksi sitä mukaa, kun ne tulevat 
avoimeksi. Kolme oikeussihteerin virkaa voi-
taisiin lakkauttaa sitä mukaa, kun ne tulevat 
avoimeksi, ja kunkin lakkautetun oikeussih-
teerin viran tilalle voitaisiin perustaa aina 
määräajaksi täytettävä esittelijäneuvoksen 
virka. Kolme esittelijäneuvoksen virkaa voi-
taisiin muuttaa aina määräajaksi täytettäviksi 
esittelijäneuvoksen viroiksi sitä mukaa, kun 
ne tulevat avoimeksi. 

Edellä mainittu mahdollistaisi korkeimman 
oikeuden virkarakenteen muodostumisen lo-
pulta sellaiseksi, jossa olisi kuusi esittelijä-
neuvoksen virkaa, kymmenen aina määrä-
ajaksi täytettävää esittelijäneuvoksen virkaa, 
kahdeksan vanhemman oikeussihteerin vir-
kaa ja seitsemän oikeussihteerin virkaa. Esit-
telijöiden kokonaismäärä vähentyisi yhdellä 
nykyiseen verrattuna.  
 
4  Esityksen vaikutukset  

Esittelijöiden virkarakenteen muuttamisen 
tulee oikeusministeriön toimialaa koskevat 
säästötavoitteet huomioon ottaen tapahtua 
menoja lisäämättä.  

Korkeimmassa oikeudessa virkajärjestely 
toteutettaisiin siten, että esittelijän virkoja 
muutettaisiin aina määräajaksi täytettäviksi 
esittelijäneuvoksen viroiksi sitä mukaa kuin 
virkojen avoimiksi tuleminen sen mahdollis-
taa. Vaikka muutoksen lopullinen toteutu-
misaikataulu riippuu nykyisten viranhaltijoi-
den eläkkeelle jäämisestä ja heidän muista 
valinnoistaan, uusien määräaikaisten virkojen 
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täyttäminen voitaisiin aloittaa pian lain tultua 
voimaan ja järjestelmä saataisiin pääosin 
käyttöön jo muutamassa vuodessa. Virkajär-
jestelyn toteuttaminen menoja lisäämättä 
edellyttää, että korkeimman oikeuden esitte-
lijöiden kokonaismäärää vähennetään yhdel-
lä. 

Tässä vaiheessa ei voida yksityiskohtaisesti 
arvioida virkajärjestelyn kustannusvaikutuk-
sia, koska järjestely tulee toteutumaan vähi-
tellen. Koska virkajärjestely toteutettaisiin 
menoja lisäämättä, esityksellä ei näin ollen 
olisi valtiontaloudellisia vaikutuksia. Nykyis-
ten virkojen lakkauttaminen ja niiden sijaan 
tulevien virkojen perustaminen edellyttävät 
valtion talousarviokäsittelyä.  

Esityksellä ei olisi vaikutusta tällä hetkellä 
vakinaisiin virkoihin nimitettyjen virkamies-
oikeudelliseen asemaan.  
 
 
5  Asian valmistelu 

Oikeusministeriö asetti 31.10.2006 työryh-
män kehittämään korkeimman oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän vir-
kojen virkarakennetta sekä selvittämään esit-
telijöiden virka-aseman luonnetta. Työryhmä 
kuuli työnsä aikana valtiovarainministeriötä, 
oikeusministeriötä, Korkeimpien oikeuksien 
virkamiehet r.y:tä, Suomen tuomariliitto 
r.y:tä, Suomen Lakimiesliitto r.y:tä ja Suo-
men Asianajajaliittoa sekä professori Olli 
Mäenpäätä ja professori Juha Lappalaista. 

Työryhmä ehdotti, että korkeimman oikeu-
den vanhemman oikeussihteerin virkojen va-
pautuessa ne muutettaisiin määräajaksi täy-
tettäviksi esittelijäneuvoksen viroiksi. Siir-
tymäkauden jälkeen käytössä olisi vain kaksi 
virkanimikettä ja palkkaluokkaa, jotka olisi-
vat oikeussihteeri (T 11) ja esittelijäneuvos 
(T 13). Työryhmä ehdotti lisäksi, että kor-
keimman oikeuden lainkäyttötoimintaan liit-
tyvistä syistä olisi johdonmukaista, että esit-
telijöiden virkarakennetta kehitetään määrä-
aikaisuuden suuntaan. Siirtymäkauden jäl-
keen olisi yhdeksän esittelijäneuvosta (T 13), 
kolmetoista määräajaksi nimitettävää esitteli-
jäneuvosta (T 13) ja yhdeksän oikeussihtee-
riä (T 11).  

Korkeimman oikeuden esittelijöiden virka-
rakenteen kehittämistyötä on jatkettu kor-

keimman oikeuden presidentin asettamassa 
työryhmässä, johon on kuulunut kolme kor-
keimman oikeuden jäsentä. Korkein oikeus 
on tammikuussa 2009 toimittanut oikeusmi-
nisteriölle ehdotuksen, joka on käsitelty kor-
keimman oikeuden täysistunnossa ja saanut 
jäsenten hyväksynnän. Hallituksen esitys on 
laadittu oikeusministeriössä mainitun ehdo-
tuksen pohjalta.  
 
  
6  Lausunnot  ja  ni iden huomioon 

ottaminen 

Suomen tuomariliitto ry ja Korkeimpien 
oikeuksien virkamiehet ry ovat 10.8.2009 
toimittaneet oikeusministeriölle yhteisen lau-
suntonsa koskien korkeimman oikeuden esit-
telijöiden virkarakenteen kehittämistä. Yh-
distykset ovat kannattaneet korkeimman oi-
keuden esityksestä ilmeneviä perustavoittei-
ta, mutta ovat vastustaneet määräaikaisten 
esittelijänvirkojen lisäämistä.  Määräaikais-
ten virkasuhteiden lisääminen on valtion 
henkilöstöpolitiikan sekä työntekijäjärjestö-
jen ja –yhdistysten kannan vastaista. Määrä-
ajaksi täytettävien esittelijän virkojen lisää-
minen lisäisi määräaikaisia viranhaltijoita 
myös niissä tehtävissä, joista määräaikaisen 
esittelijäneuvoksen tehtäviin hakeuduttaisiin 
sekä määräaikaisten virkasuhteiden ketjuun-
tumista. Korkeimman oikeuden tehtävät huo-
mioon ottaen eri alojen asiantuntemuksen 
tarve on pysyvää. Yhdistykset ovat lisäksi 
kiinnittäneet huomiota siihen, että määräai-
kaistaminen on perustuslaillisesti ongelmal-
lista, koska kysymys on virkamiesten viras-
sapysymisoikeudesta, tuomioistuintoiminnan 
riippumattomuudesta ja viime kädessä oike-
usturvan perustuslaillisesta suojasta. Suomen 
perustuslain 118 §:n 2 momentissa säädetty 
esittelijän vastuu edellyttää, että esittelijä on 
mielipiteenmuodostuksessaan samalla tavalla 
riippumaton kuin tuomari. Lausunnon antajat 
ovat lisäksi katsoneet, että korkeimman oi-
keuden vanhemman oikeussihteerin (T 12) 
virat tulisi muuttaa esittelijäneuvoksen (T 12) 
viroiksi. Korkeimpien oikeuksien esittelijöi-
den virkanimikkeiden tulisi olla yhdenmu-
kaiset. Tämän vuoksi ei ole perusteltua, että 
korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa olisi esittelijöinä oikeus-
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sihteereitä (T 11), mutta vain korkeimmassa 
oikeudessa on vanhempia oikeussihteereitä 
(T 12), kun vastaavan palkkaluokan esitteli-
jän virkanimike on korkeimmassa hallinto-
oikeudessa esittelijäneuvos.  

Suomen Lakimiesliitto — Finlands Jurist-
förbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) on 
11.8.2009 toimittamassaan lausunnossa to-
dennut, ettei korkeimman oikeuden esitys 
vastaa valtionhallinnossa vallalla olevaa pyr-
kimystä määräaikaisten virkasuhteiden vä-
hentämiseen. Lausunnossa on viitaten lakiva-
liokunnan mietintöön 6/2005 vp koskien hal-
lituksen esitystä laiksi korkeimmasta oikeu-
desta todettu, ettei korkeimman oikeuden esi-
tyksen mukaista määräaikaisten esittelijä-
neuvosten määrää voida pitää mietinnössä 
tarkoitetulla tavalla vähäisenä. Lisäksi Laki-

miesliitto on huolissaan määräaikaisten vir-
kojen vaikutuksesta esittelijöiden riippumat-
tomuuteen. Pätevien henkilöiden hakeutumi-
nen korkeimman oikeuden esittelijäntehtä-
viin turvataan parhaiten vakinaisilla viroilla. 
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hal-
linto-oikeuden virkarakenteita tulisi kehittää 
yhtenäisesti.   

Asiassa esitetyt lausunnot on otettu huomi-
oon esitystä laadittaessa.  
 
 
7  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy vuoden 2010 talousarvioesi-
tykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

13 §. Pykälän 1 momentti vastaisi voimas-
sa olevaa momenttia. Myös määräajaksi ni-
mitettävien esittelijäneuvosten virkanimenä 
olisi esittelijäneuvos. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että enintään kolmasosa laskettu-
na kaikista esittelijöistä voisi olla aina mää-
räajaksi täytettäviä esittelijäneuvoksen virko-
ja. Voimassa olevan 2 momentin mukaan 
määräajaksi nimitettyinä voi samanaikaisesti 
olla enintään kolmasosa esittelijäneuvoksista, 
jollei tuomareiden nimittämisestä annetun 
lain 15 §:n 1 momentista muuta johdu. Muu-
toksella mahdollistettaisiin määräaikaisten 
esittelijäneuvosten määrän lisääminen. Esi-
tyksen tavoitteena on, että korkeimmassa oi-
keudessa olisi kaksi erilaista esittelijäneu-
voksen viran tyyppiä, vakinaiset esittelijä-
neuvoksen virat ja aina määräajaksi täytettä-
vät esittelijäneuvoksen virat.  

Esittelijäneuvoksen virkojen määräaikais-
taminen voidaan luontevasti kytkeä virkara-
kenteen muuttamiseen. Esittelijän viroista 
saadaan kilpailukykyisiä lisäämällä määrä-
ajaksi täytettävien esittelijäneuvosten virkoja. 
Nykyisin esittelijöiden virkoja on 32. Esitte-
lijänvirkoja voitaisiin muuttaa yleisperuste-
luissa mainitulla tavalla suunnitelmallisesti 
aina määräajaksi täytettäviksi esittelijäneu-
voksen viroiksi sillä edellytyksellä, että esit-
telijöiden kokonaismäärää vähennettäisiin 
yhdellä esittelijällä. Näin toteutettuna tule-
vaisuudessa aina määräajaksi täytettäviä esit-
telijäneuvoksen virkoja voisi olla enintään 
kymmenen. 

Perustettavat uudet esittelijäneuvoksen vi-
rat olisivat suoraan lain nojalla täytettävä 
määräajaksi, eikä määräaikaisuuden tarvetta 
olisi tarpeen erikseen perustella nimittämisen 
yhteydessä. 

Ehdotetussa 2 momentissa säädettäisiin li-
säksi määräajaksi täytettävien esittelijäneu-
voksen virkojen määräajan pituudesta. Mää-
räajan pituus olisi enintään viisi vuotta. Mää-
räajan pituus ei esittelijöiden valmistelutyölle 
ja korkeimman oikeuden ratkaisutoiminnalle 
asetettavat vaatimukset huomioon ottaen voi 

olla kovin lyhyt. Lyhyestä määräajasta ei oli-
si myöskään kouluttautumisen ja pätevöity-
misen kannalta esittelijälle kovin suurta hyö-
tyä. Sopivana määräaikana voidaan pitää 
enintään viittä vuotta. Kouluttautumis- ja pä-
tevöitymistarpeet eivät edellytä pitempää 
määräaikaa. Lyhyempikin määräaika voi tul-
la kysymykseen esimerkiksi asianajajien 
kohdalla, joiden on vaikea irtautua pitkäksi 
aikaa asianajotoimesta. Määräajan pituus 
määrättäisiin aina nimittämistilanteessa, mut-
ta siinä voitaisiin ottaa huomioon myös vi-
ranhakijan oma toive ja hänen mahdollisuu-
tensa saada virkavapautta taustavirastaan. 
Esittelijän erityisosaamisen tai muiden vas-
taavien syiden vuoksi esittelijälle voitaisiin 
antaa määräajan päättymisen jälkeen myös 
uusi määräys. 

Määräaikaisiin esittelijäneuvoksiin sovel-
lettaisiin samoja, tuomaria koskevia nimittä-
misperusteita kuin muihinkin korkeimman 
oikeuden esittelijöihin. Selvää on, että mää-
räaikaiseen virkaan voitaisiin nimittää myös 
korkeimmassa oikeudessa jo ennestään työs-
kentelevä esittelijä. Myös vakinaisia esitteli-
jäneuvoksia voitaisiin luontevasti rekrytoida 
määräaikaista esittelijäneuvoksen virkaa hoi-
taneista.  

Esittelijöiden nimittämiseen ei ehdoteta 
muutoksia, vaan esittelijät nimittäisi edelleen 
korkein oikeus. Muutosta ei myöskään ehdo-
teta 2 momenttiin siltä osin kuin siinä sääde-
tään, että esittelijöiden kelpoisuusvaatimuk-
sista, nimittämisperusteista ja nimittämisestä 
määräajaksi on voimassa, mitä tuomareiden 
nimittämisestä annetussa laissa säädetään. 

Pykälän 3 momenttia ei ehdoteta muutetta-
vaksi. 
 
2  Voimaantulosäännökset  

Korkeimman oikeuden esittelijöiden virat 
ovat erittelyvirkoja, joten yleisperustelujen 
jaksossa 3 kuvattuun virkarakenteen muut-
tamiseen liittyvien virkojen perustaminen ja 
lakkauttaminen edellyttävät valtion talousar-
viokäsittelyä. Tämän vuoksi laki ehdotetaan 
tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2010.  
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Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 

Laki 

korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan korkeimmasta oikeudesta 26 päivänä elokuuta 2005 annetun lain (665/2005) 

13 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Esittelijät nimittää korkein oikeus. Enin-
tään kolmasosa kaikista esittelijän viroista 
voi olla määräajaksi täytettäviä esittelijäneu-
voksen virkoja. Tällaiseen virkaan voidaan 
nimittää enintään viideksi vuodeksi kerral-
laan. Muilta osin esittelijöiden kelpoisuus-
vaatimuksiin, nimittämisperusteisiin ja nimit-

tämiseen sovelletaan, mitä tuomareiden ni-
mittämisestä annetussa laissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä kuuta  

20  . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

————— 
 

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Oikeusministeri Tuija Brax 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

Laki 

korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan korkeimmasta oikeudesta 26 päivänä elokuuta 2005 annetun lain (665/2005) 

13 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

13 § 
 

Esittelijät nimittää korkein oikeus. Esitteli-
jöiden kelpoisuusvaatimuksista, nimittämis-
perusteista ja nimittämisestä määräajaksi on 
voimassa, mitä tuomareiden nimittämisestä 
annetussa laissa säädetään. Esittelijäneuvok-
seksi voidaan nimittää määräajaksi virkasuh-
teeseen myös, jos se on tärkeää lainkäytön 
monipuolisen tuntemuksen edistämiseksi tuo-
mioistuin- tai syyttäjälaitoksessa tai korkeim-
man oikeuden käsiteltävinä olevissa asioissa 
tarvittavan esittelijöiden asiantuntemuksen 
monipuolisuuden turvaamiseksi. Määräajaksi 
virkasuhteeseen nimitettyinä voi samanaikai-
sesti olla kuitenkin enintään kolmasosa esitte-
lijäneuvoksista, jollei tuomareiden nimittämi-
sestä annetun lain 15 §:n 1 momentista muuta 
johdu. 
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Esittelijät nimittää korkein oikeus. Enin-
tään kolmasosa kaikista esittelijän viroista 
voi olla määräajaksi täytettäviä esittelijäneu-
voksen virkoja. Tällaiseen virkaan voidaan 
nimittää enintään viideksi vuodeksi kerral-
laan. Muilta osin esittelijöiden kelpoisuus-
vaatimuksiin, nimittämisperusteisiin ja nimit-
tämiseen sovelletaan, mitä tuomareiden ni-
mittämisestä annetussa laissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta  20  . 
——— 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


