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TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN
Lautakunnan asettaminen ja jäsenmuutokset
Tuomioistuinlain 20 luvun 1 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa viideksi vuodeksi kerrallaan
tuomarinvalintalautakunnan, jonka tehtävänä on valmistella tuomarin viran täyttämistä ja
tehdä perusteltu esitys tuomarin virkaan nimittämisestä muiden kuin korkeimpien oikeuksin
presidenttien ja jäsenten osalta. Tuomarinvalintalautakunnassa on jäsenenä muun muassa yksi
syyttäjä. Saman luvun 2-3 §:n mukaan valtakunnansyyttäjä nimeää syyttäjiä edustavan jäsenen
ja varajäsenen, ja ehdokkaita nimetään kaksi kertaa niin monta kuin on asetettavia jäseniä. Saman luvun 4 §:n mukaan eron lautakunnan jäsenelle ja varajäsenelle myöntää valtioneuvosto.
Eroavan jäsenen tilalle nimitetään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraaja vastaavasti kuin lautakuntaa asetettaessa.
Valtioneuvosto on 7.5.2020 asettanut toimikaudeksi 15.5.2020 - 14.5.2025, tuomarinvalintalautakunnan, jonka syyttäjiä edustava jäsen valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta on 4.8.2021 pyytänyt
eroa jäsenen tehtävästä, koska hän ei ole enää Syyttäjälaitoksen palveluksessa. Sahavirran tilalle on siten nimettävä uusi syyttäjiä edustava jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Oikeusministeriö on 4.8.2021 pyytänyt valtakunnansyyttäjää nimeämään uuden syyttäjiä edustavan jäsenen. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on kirjeessään 27.8.2021 nimennyt jäsenehdokkaiksi
valtionsyyttäjä Mika Appelsinin ja johtavan aluesyyttäjän Leena Hurmala-Kanervan valtionsyyttäjä Sahavirran tilalle. Valtakunnansyyttäjä on samalla esittänyt lautakunnan varajäseneksi ehdokkaista sitä, jota ei nimetä varsinaiseksi jäseneksi.
Valtionsyyttäjä Appelsin on Itä-Suomen syyttäjäalueen vastuuvaltionsyyttäjä ja tuomarinvalintalautakunnan syyttäjiä edustavan jäsenen varajäsen. Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston apulaispäällikkönä, neuvottelevana virkamiehenä oikeusministeriössä ja kihlakunnansyyttäjänä. Appelsinilla on useista tehtävistään kokemusta
virkojen ja tehtävien valintaprosesseista. Hurmala-Kanerva on Pohjois-Suomen syyttäjäalueen
johtava aluesyyttäjä ja hän on toiminut aiemmin muun muassa aluesyyttäjänä, johtavana kihlakunnansyyttäjänä ja kihlakunnan syyttäjänä. Molemmilla on pitkä kokemus syyttäjäntehtävistä.
Appelsinilla on lisäksi monipuolista kokemusta valintaprosesseista ja hän toimii parhaillaan lautakunnassa varajäsenenä, ja on siten ansioituneempi tehtävään. Jos Appelsin valitaan varsinaiseksi jäseneksi, vapautuu häneltä varajäsenen tehtävä.
Edellä olevan perusteella esitän, että valtioneuvosto myöntää valtionsyyttäjä Ritva Sahavirralle
eron tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä 12.11.2021 lukien ja nimittää hänen
seuraajakseen valtionsyyttäjä Mika Appelsinin sekä Appelsinilta vapautuvaan varajäsenen
tehtävään johtavan aluesyyttäjän Leena Hurmala-Kanervan, molemmat 12.11.2021 alkaen
lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 14.5.2025 saakka.
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