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hovioikeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hovioikeuslain (56/1994) 1 § sekä
lisätään lakiin siitä lailla 209/2000 kumotun 4 §:n tilalle uusi 4 § seuraavasti:

1 §

Hovioikeudet

Yleisiä ylioikeuksia ovat Turun, Vaasan,
Itä-Suomen, Helsingin ja Rovaniemen hovi-
oikeudet.

Itä-Suomen hovioikeuden sijaintipaikka on
Kuopio. Lisäksi Itä-Suomen hovioikeudella
on pysyvä istuntopaikka Kouvolassa.

Hovioikeuksien tuomiopiireistä säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

4 §

Hovioikeuden kansliapäällikkö

Hovioikeudessa voi olla kansliapäällikkö,
joka huolehtii hovioikeuden hallinnosta. Kel-
poisuusvaatimuksena kansliapäällikön vir-
kaan on soveltuva ylempi korkeakoulutut-
kinto. Kansliapäällikön nimittää hovioikeu-
den presidentti.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2014.

Tämän lain voimaan tullessa Kouvolan ho-
vioikeudessa vireillä olevat asiat siirtyvät kä-
siteltäviksi Itä-Suomen hovioikeudessa.

Tasavallan presidentti nimittää tuomarei-
den nimittämisestä annetun lain (205/2000)
mukaisessa järjestyksessä virkoja haettavaksi
julistamatta Kouvolan hovioikeuden vakinai-
sessa virassa olevan hovioikeuden presiden-
tin sekä vakinaisissa viroissa olevat hovioike-
uksien laamannit ja hovioikeudenneuvokset
vastaaviin virkoihin tällä lailla muodostetta-
vaan Itä-Suomen hovioikeuteen. Tuomarei-
den nimittämisestä annetun lain 9 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun lausunnon antaa korkein
oikeus. Muista tuomareiden siirroista pääte-
tään valtion virkamieslain (750/1994) 47 §:n
mukaisesti. Muun kuin edellä tarkoitetun
henkilöstön asemasta säädetään valtion virka-
mieslain 5 a §:ssä. Henkilöstöä kuullaan en-
nen virkasiirtoja.

Itä-Suomen hovioikeudessa voi tilapäisesti
olla kaksi kansliapäällikön virkaa. Tällöin
vain toiseen niistä kuuluu toimiminen hovioi-
keuden kansliapäällikön tehtävässä. Hovioi-
keuden presidentti määrää, kumpi viranhalti-
joista hoitaa kansliapäällikön tehtävää. Mitä
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laissa tai asetuksessa säädetään hovioikeuden
kansliapäälliköstä, koskee kyseistä tehtävää
hoitavaa kansliapäällikköä.

Mitä muualla säädetään Kouvolan hovioi-

keudesta, koskee tämän lain tultua voimaan
Itä-Suomen hovioikeutta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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