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Laki
ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin 

tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädettyä menettelyä noudatetaan, kun Suomi nimeää yhden tai useamman
kansallisen ehdokkaan kansainvälisissä tuomioistuimissa ja Euroopan unionin tuomiois-
tuimessa avoinna oleviin tuomarin ja jäsenen tehtäviin. 

2 §

Avoimista tehtävistä ilmoittaminen

Kansainvälisissä tuomioistuimissa ja Euroopan unionin tuomioistuimessa avoimena
olevista tuomarin ja jäsenen tehtävistä, joihin Suomi nimeää yhden tai useamman kansal-
lisen ehdokkaan, on ennen ehdokkaiden nimeämistä ilmoitettava. Ilmoitus avoimesta teh-
tävästä on julkaistava asianmukaisella tavalla. Ehdokkaaksi voidaan nimetä vain tehtä-
vään ilmoittautunut. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta menettelystä voidaan poiketa Suomea sitovista kan-
sainvälisistä velvoitteista johtuvan tai muun pakottavan syyn perusteella.

3 §

Asiantuntijaneuvottelukunta

Valtioneuvosto asettaa valtioneuvoston kanslian esittelystä kuudeksi vuodeksi kerral-
laan asiantuntijaneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on valmistella ehdokkaiden nimeämi-
nen kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jä-
senen tehtäviin.

4 §

Asiantuntijaneuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on yhdeksän jäsentä. Neuvottelukunnan jäseniä ovat valtioneuvos-
ton kanslian, ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, korkeimman oikeuden, korkeim-
man hallinto-oikeuden ja valtakunnansyyttäjänviraston edustajat, yliopistojen oikeustie-
teellistä tutkimusta ja opetusta tarjoavien yksiköiden edustaja, Suomen Asianajajaliiton
edustaja sekä kulloinkin kysymyksessä olevan nimeämisasian valtioneuvostolle esittele-
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vän ministeriön erikseen määräämä henkilö. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen.

Kansainvälisten riitaisuuksien sovinnollisesta ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen
(SopS 11/1924) 44 artiklan nojalla valtioneuvoston Pysyväisen välitystuomioistuimen jä-
seniksi määräämät henkilöt ovat 1 momentissa tarkoitettuja jäseniä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtioneuvoston kansliaa edustava jäsen ja
varapuheenjohtajana tämän varajäsen. Kun kyse on toisen ministeriön esiteltäväksi valtio-
neuvostossa tulevasta nimeämisasiasta, neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuiten-
kin kyseistä ministeriötä edustava jäsen ja varapuheenjohtajana tämän varajäsen.

5 §

Asiantuntijaneuvottelukunnan päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään puolet muista jäsenistä tai varajäsenistä.

6 §

Nimeävä viranomainen

Suomen kansalliset ehdokkaat tässä laissa tarkoitettuihin tehtäviin nimeää valtioneu-
vosto, jollei heitä nimetä Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännössä (SopS 1/1956)
määrätyn menettelyn mukaisesti.

7 §

Asetuksenantovaltuus

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun neuvottelukunnan asettamisesta ja toiminnasta voidaan antaa
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Jos muualla lainsäädännössä viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen

tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) säännökseen, sen asemesta sovelle-
taan tämän lain vastaavaa säännöstä. 

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
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