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markkinaoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan markkinaoikeudesta annetun lain (99/2013) 6 § sekä
lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §

Erityistä kielitaitoa edellyttävät tuomarin
virat

Markkinaoikeudessa voi kielellisten oike-
uksien turvaamiseksi olla riittävä määrä
markkinaoikeustuomarin virkoja, joihin nimi-
tettävillä on oltava tuomareiden nimittämi-
sestä annetun lain 12 §:n 2 momentissa tar-
koitettu kielitaito.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään,
kuinka monta 1 momentissa tarkoitettua vir-
kaa markkinaoikeudessa on. Ennen asian
esittelemistä valtioneuvostolle oikeusministe-
riön on pyydettävä korkeimman hallinto-oi-
keuden lausunto 1 momentissa tarkoitettujen
tuomarin virkojen tarpeesta.

6 §

Asiantuntijajäsenten määrääminen

Valtioneuvosto määrää markkinaoikeuteen
riittävän määrän asiantuntijajäseniä oikeus-
ministeriön esityksestä neljän vuoden toimi-
kaudeksi kerrallaan.

Markkinaoikeus julistaa asiantuntijajäsen-
ten tehtävät haettaviksi. Markkinaoikeus voi

hankkia hakijoista lausunnon tai muuta selvi-
tystä. Markkinaoikeus antaa oikeusministeri-
ölle perustellun ehdotuksen siitä, ketkä haki-
joista olisi määrättävä tehtäviin.

Asiantuntijajäsenen tehtävän vapautuessa
kesken toimikauden määrätään seuraaja jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi. Asiantuntija-
jäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään on
muutoin voimassa, mitä tuomarin viran halti-
joiden oikeudesta pysyä virassaan säädetään.

Asiantuntijajäseneksi esitettävän on ennen
tehtävään määräämistä sekä tehtävän kestä-
essä annettava markkinaoikeudelle tuomarei-
den nimittämisestä annetun lain 14 §:ssä tar-
koitettu selvitys sidonnaisuuksistaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2015.

Tämän lain voimaan tullessa markkinaoi-
keustuomarin virkaan nimitettynä oleva on
kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten
osalta edelleen kelpoinen siihen virkaan, jo-
hon hänet on nimitetty. Määräaikaiseen
markkinaoikeustuomarin virkasuhteeseen ni-
mitettynä oleva on kielitaitoa koskevien kel-
poisuusvaatimusten osalta kelpoinen virka-
suhteensa loppuun.

Sen arvioinnissa, onko markkinaoikeu-
dessa riittävä määrä 4 a §:ssä tarkoitettuja
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virkoja, voidaan ottaa huomioon ne virat ja
määräaikaiset virkasuhteet, joihin on tämän
lain voimaan tullessa nimitettyinä henkilöt,

jotka täyttävät tuomareiden nimittämisestä
annetun lain 12 §:n 2 momentissa säädetyt
kielitaitovaatimukset.
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