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1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä määrätään sen lisäksi, mitä tuomioistuinlaissa, 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa tai muussa laissa on säädetty, 
lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä ja muusta työskentelyn järjestämisestä 
markkinaoikeudessa.

2. TOIMINNAN JOHTAMINEN

2 § Johtamistoiminta

Markkinaoikeutta johtaa ylituomari. Osastojen työskentelyä johtavat osastojen johtajat 
ja hallintoyksikön toimintaa kansliapäällikkö.

3 § Johtamisen perusperiaatteet

Markkinaoikeuden johtamisessa sovelletaan tulosohjausta ja tavoitteellista johtamista. 
Toiminnan johtaminen perustuu tavoitteiden asettamiseen ja niiden toteuttamisen seu
rantaan.

Ylituomari vastaa markkinaoikeudelle asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta. Jokai
nen markkinaoikeuden henkilöstöön kuuluva vastaa omista vastuualueistaan ja oman 
henkilökohtaisen tavoitteensa toteutumisesta.

4 § Tavoitteiden asettaminen

Markkinaoikeuden päätehtävänä on ratkaista vireille tulleet lainkäyttöasiat. Ylituomari 
vahvistaa osastokohtaiset vuositulostavoitteet sen jälkeen, kun oikeusministeriön 
kanssa on sovittu tulostavoiteasiakirjassa koko markkinaoikeutta koskevista tavoit
teista.

Osastojen johtajat vahvistavat osastojensa henkilöstön sekä kansliapäällikkö 
hallintoyksikön henkilöstön tulostavoitteet.

5 § Tulosten seuranta

Ylituomari ja johtoryhmä seuraavat markkinaoikeuden tulostavoitteen saavuttamista.

Osastojen johtajat seuraavat osastojen ja kansliapäällikkö hallintoyksikön tu
lostavoitteiden saavuttamista sekä ryhtyvät tarvittaviin toimiin tulostavoitteen saavut
tamiseksi.
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6 § Tavoite- ja kehityskeskustelut

Jokaisen markkinaoikeuden henkilöstöön kuuluvan kanssa käydään vuosittain tavoite- 
ja kehityskeskustelut.

Ylituomari käy keskustelut osastojen johtajien, kansliapäällikön ja muiden erikseen 
nimeämiensä henkilöiden kanssa. Osastojen johtajat käyvät keskustelut johtamansa 
osaston jäsenten ja markkinaoikeuden valmistelijoiden kanssa. Kansliapäällikkö käy 
keskustelut hallintoyksikön henkilöstön kanssa.

Valtion muuhun kuin T-palkkausjärj estelmään kuuluvan henkilöstön kanssa käytävät 
keskustelut sisältävät myös palkkausjärjestelmän edellyttämän tehtävien vaativuuden 
ja henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin.

7 § Johtoryhmä

Markkinaoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä ylituomarin tukena on 
johtoryhmä. Siihen kuuluvat jäseninä ylituomari puheenjohtajana, osastojen johtajat ja 
kansliapäällikkö. Ylituomari voi nimittää johtoryhmään lisäksi enintään kaksi muuta 
jäsentä.

Johtoryhmässä käsitellään:
1) esitys markkinaoikeuden tulostavoiteasiakirjaksi sekä markkinaoikeuden 

tulostavoitteisiin ja niiden toteutumisen seurantaan liittyvät asiat;
2) asia, joka koskee markkinaoikeustuomarin tai markkinaoikeusinsinöörin nimittä

mistä markkinaoikeuteen määräajaksi;
3) asia, joka koskee nimittämistä markkinaoikeuden valmistelijan vakinaiseen 

virkaan tai virkasuhteen päättämistä;
4) markkinaoikeuden jäsenten sijoittuminen osastoille;
5) niiden perusteiden vahvistaminen, joilla lainkäyttöasiat jaetaan osastoille ja 

markkinaoikeuden jäsenille;
6) markkinaoikeuden töiden sujumisen seuranta;
7) henkilöstön työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työterveyshuollon kehittämistä;
8) henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen päälinjat;
9) henkilöstön toimenkuvien päälinjat;
10) esitys markkinaoikeuden työjärjestykseksi; sekä
11) muut ylituomarin johtoryhmän käsiteltäväksi määräämät asiat.

Johtoryhmässä käsitellyistä asioista laaditaan pöytäkirja, joka annetaan tiedoksi hen
kilöstölle.
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8 § Yhteistoiminta

Yhteistoiminta markkinaoikeudessa järjestetään siten kuin siitä on erikseen säädettyjä 
osapuolten kesken sovittu. Henkilöstöä kuullaan sen asemaan vaikuttavista asioista.

3. HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

9 § Henkilöstö

Markkinaoikeudessa on ylituomarin virka, markkinaoikeustuomarin ja markkinaoi- 
keusinsinöörin virkoja, kansliapäällikön virka sekä markkinaoikeuden valmistelijan, 
hallintosihteerin, notaarin, osastosihteerin ja toimistosihteerin virkoja. 
Markkinaoikeudessa voi olla myös asessorin virkoja sekä muita virkoja ja 
työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Markkinaoikeudessa on lisäksi sivutoimisia asiantuntijajäsenten tehtäviä.

Henkilöstön tehtävistä voidaan määrätä tämän työjärjestyksen lisäksi erillisissä tehtä
vänkuvissa tai muissa määräyksissä.

10 § Ylituomari

Ylituomarin ollessa estyneenä, hänen sijaisenaan toimii ensimmäisen osastonjohtaja. 
Jos myös hän on estynyt, ylituomarin sijaisena toimii toisen osastonjohtaja.

Ylituomari voi siirtää muun kuin laissa nimenomaisesti ylituomarin ratkaistavaksi 
säädetyn hallintoasian kansliapäällikön tai markkinaoikeuden muun virkamiehen rat
kaistavaksi.

Ylituomari voi ottaa kansliapäällikön tai markkinaoikeuden muun virkamiehen rat
kaistavaksi määrätyn tai siirtämänsä hallintoasian itse ratkaistavakseen.

11 § Osastot

Markkinaoikeudessa on lainkäyttöasioiden käsittelyn järjestämiseksi kaksi osastoa. 
Ylituomari määrää osastojen jäsenet, markkinaoikeuden valmistelijat ja osastojen 
sihteerit osastoille heitä kuultuaan.

Osaston johtaja johtaa osaston toimintaa ja henkilöstöhallintoa. Osaston johtajan 
ollessa estynyt hänen tehtäviään hoitaa toisen osaston johtaja ja viimeksi mainitunkin 
ollessa estynyt virassa vanhin virantoimituksessa olevista osaston 
markkinaoikeustuomarei sta.

12 § Hallintoyksikkö

Markkinaoikeudessa on hallintoyksikkö, jonka toimintaa johtaa kansliapäällikkö. 
Hallintoyksikössä työskentelevät kansliapäällikkö, hallintosihteeri, notaarit, osas
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tosihteerit ja toimistosihteerit. Hallintoyksikössä voi työskennellä myös muuta henki
löstöä.

Hallintoyksikkö huolehtii markkinaoikeuden hallintoon ja lainkäyttöön liittyvistä tu
kitehtävistä.

13 § Kansliapäällikkö

Ylituomari nimittää kansliapäällikön enintään viiden vuoden määräajaksi.

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty:
1) johtaa hallintoyksikön henkilöstön työtä;
2) valmistella ylituomarille hallintoa koskevat asiat ja muutoin huolehtia ylituomarin 

lähimpänä apuna markkinaoikeuden toiminnan sujuvuudesta;
3) vastata taloushallinnosta ja budjettisuunnittelusta sekä henkilöstöhallinnosta;
4) vastata viestinnän kehittämisestä;
5) valmistella johtoryhmässä käsiteltävät asiat, jollei ylituomari toisin määrää;
6) huolehtia koulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä;
7) huolehtia tilastojen ja toimintakertomuksen laatimisesta;
8) toimia tietoturvavastaavana; sekä
9) valmistella muut ylituomarin kansliapäällikön käsiteltäväksi määräämät asiat. 

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:
1) viraston toimintaa varten käytettävissä olevien määrärahojen käyttöä 

(taloussäännön mukainen menojen ja tulojen hyväksyminen);
2) alle 5.000 euron tavara- tai palveluhankintoja;
3) vuosilomien vahvistamista;
4) lomiin liittyviä sopimuksia ja korvauksia;
5) alle 3 kuukauden pituisen virkavapauden myöntämistä sairauden sekä 

virkaehtosopimuksessa määriteltyjen poissaolojen ajalta hallintoyksikön henki
löstölle;

6) henkilöstön kehittämistä ja henkilöstökoulutusta hallintoyksikön henkilöstön 
osalta;

7) virkamatkan tekemistä;
8) työtodistuksen antamista alaistensa virkamiesten osalta;
9) hallintoyksikön henkilöstön tehtäväkuvien vahvistamista;
10) tiedon tai asiakirjan antamista markkinaoikeuden hallussa olevista asiakirjoista 

muulle kuin asianosaiselle tai oikeudenkäynnin osapuolelle ellei tehtävää ole 
delegoitu markkinaoikeuden muulle virkamiehelle. Asiakirjapyyntöjen johdosta 
tehtävät kielteiset päätökset ratkaisee kuitenkin ylituomari; sekä

11) ylituomarin hänelle siirtämiä muita hallintoasioita.

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamaan virkaansa hänen sijaisenaan toimii ja 
hänen ratkaistavakseen määrätyt asiat ratkaisee ylituomari tai ylituomarinkin ollessa 
estynyt hänen 10 §:n 1 momentissa määritelty sijaisensa.
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14 § Hallintosihteeri

Hallintosihteeri valmistelee ja esittää ylituomarille ja kansliapäällikölle hallinnollisia 
asioita, toimii ylituomarin assistenttina, huolehtii hallintotoimien sujumisesta sekä 
muista ylituomarin määräämistä tehtävistä.

15 § Vastuutuomari

Ylituomari voi määrätä keskeisille oikeudenaloille markkinaoikeuden jäsenistä 
vastuutuomarin, jonka tehtävänä on asianomaisen oikeudenalan kehityksen ja oikeus
käytännön seuraaminen ja siitä tiedottaminen markkinaoikeudessa sekä oikeudenalan 
lainkäytön yhdenmukaisuuden edistäminen yhdessä ylituomarin ja osastonjohtajien 
kanssa.

16 § Työryhmät

Ylituomari voi perustaa valiokuntia tai muita työryhmiä arvioimaan ja järjestämään 
toimintaa.

17 § Markkinaoikeuden valmistelija

Osaston johtaja määrää valmistelevan jäsenen pyynnöstä markkinaoikeuden 
valmistelijan osallistumaan asian valmisteluun. Markkinaoikeuden valmistelija 
osallistuu asian valmisteluun valmistelevan jäsenen ohjeiden mukaisesti.

4. LAINKÄYTTÖASIOIDEN KÄSITTELY

18 § Lainkäytön järjestämisen perusteet

Lainkäyttöasiat jaetaan osastoille sattumanvaraisesti ja tasapuolisesti.

Asioiden jakamisen periaatteilla pyritään turvaamaan asianosaisten oikeus 
puolueettomaan ja esteettömään tuomariin sekä asioiden tasokas ja ripeä käsittely. 
Asioiden jakamisella ei saa pyrkiä vaikuttamaan asian ratkaisun lopputulokseen. 
Asian jakamisesta päättämiseen osallistuva ei saa olla itse asiassa esteellinen.

Ylituomari jakaa patenttiasiat määräämälleen osastolle, jossa työskentelevät 
markkinaoikeusinsinöörit. Osaston johtaja jakaa patenttivalitukset viivyttelemättä 
vuorotellen markkinaoikeusinsinööreille valmisteltaviksi. Jaossa tulee ottaa 
huomioon, minkä tekniikan alan erityisosaamista markkinaoikeusinsinöörillä on. 
Osaston johtaja jakaa viivyttelemättä muut patenttiasiat valmisteleville tuomareille 
työjärjestyksen tässä ja 19 §:ssä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Muut asiat ylituomari jakaa sattumanvaraisesti ja tasapuolisesti osastoille siten, että 
osastojen työmäärät muodostuvat saman suuruisiksi. Asiat, joiden havaitaan liittyvän 
toiseen vireillä olevaan asiaan, jaetaan samalle osastolle. Osaston johtaja jakaa
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viivyttelemättä asiat valmisteleville tuomareille työjärjestyksen tässä ja 19 §:ssä 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Ylituomari vahvistaa ohjeet, miten hankinta-asiat ja tekijänoikeudelliset hakemusasiat 
jaetaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

19 § Valmistelevan jäsenen määrääminen asialle

Osaston johtaja määrää jokaiselle osaston ratkaistavaksi jaetulle asialle valmistelevan 
jäsenen sattumanvaraisesti ja tasapuolisesti siten, että työmäärä jakaantuu tasaisesti. 
Valmistelevaa jäsentä määrättäessä voidaan ottaa huomioon asian edellyttämä 
erityisasiantuntemus ja kokemus, asian joutuisan käsittelyn varmistaminen sekä 
kielellisten oikeuksien turvaaminen.

20 § Markkinaoikeuden ylituomarin ja muiden jäsenten osallistuminen asian käsit
telyyn

Ylituomari osallistuu lainkäyttöön toimimalla puheenjohtajana tai muuna jäsenenä 
osastojen istunnoissa.

Osaston johtaja määrää asian kokoonpanon puheenjohtajan ja muut käsittelyyn 
osallistuvat osastonsa jäsenet edellä 18 ja 19 §:ssä esitettyjen periaatteiden ja 
perusteiden mukaisesti. Osastonjohtaja laatii osaston istuntosuunnitelman osaston 
jäseniä kuultuaan.

Osaston jäsen voi ylituomarin määräyksestä osallistua toisenkin osaston asian 
käsittelyyn.

21 § Asiantuntijajäsenten osallistuminen asian käsittelyyn

Kokoonpanon puheenjohtaja määrää yhden tai kaksi asiantuntijajäsentä osallistumaan 
asian käsittelyyn, jos asian laatu sitä edellyttää, ja ilmoittaa siitä viipymättä osaston 
johtajalle. Asiantuntijajäsentä määrättäessä tulee ottaa huomioon asian käsittelyssä 
tarvittavan asiantuntemuksen laatu.

22 § Asian kiireelliseksi määrääminen

Asian kiireelliseksi määräämistä koskevan hakemuksen ratkaisee ylituomari ja hänen 
ollessaan estynyt asianomaisen osastonjohtaja.

23 § Lainkäyttöasian käsittely

Lainkäyttö asiaa voidaan käsitellä suullisesti valmisteluistunnossa, suullisessa käsitte
lyssä, pääkäsittelyssä tai muussa istunnossa taikka katselmuksessa, joissa asianosai
sella tai muulla oikeudenkäynnin osapuolella on oikeus olla läsnä (jäljempänä 
suullinen käsittely).

Lainkäyttöasiaa voidaan käsitellä myös vain kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston 
perusteella.
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Kahden tai useamman markkinaoikeuden jäsenen kokoonpanossa lainkäyttöasia rat
kaistaan markkinaoikeuden sisäisessä istunnossa käydyn päätösneuvottelun jälkeen.

24 § Suullisesta käsittelystä ilmoittaminen

Suullisesta käsittelystä ilmoitetaan istuntopaikalla viimeistään istunnon alkaessa jut- 
tuluettelolla, johon merkitään asianosaisten tai oikeudenkäynnin osapuolten nimet, 
asian yksilöity laatu, asian diaarinumero, asian käsittelyn vaihe, suullisen käsittelyn 
alkamisajankohta ja käsittelypaikka sekä markkinaoikeuden kokoonpano.

Suullisesta käsittelystä voidaan tiedottaa muillakin tavoin, kuten markkinaoikeuden 
verkkosivuilla.

25 § Pöytäkirja ja asialuettelo

Suullisesta käsittelystä pidetään pöytäkirjaa, joka liitetään asiakirjoihin. Tarkemmat 
määräykset pöytäkirjan sisällöstä antaa tarvittaessa ylituomari.

Asian käsittelystä suullisessa käsittelyssä ja sisäisessä istunnossa laaditaan asialuet
telo, johon merkitään käsittelyn ajankohta, markkinaoikeuden kokoonpano, asian
osaisten nimet, asian diaarinumero ja asian käsittelyn vaihe. Asialuettelo laaditaan 
myös markkinaoikeuden jäsenen yksin ratkaisemasta asiasta.

26 § Ratkaisun antaminen ja päiväys

Kokoonpanon puheenjohtaja huolehtii siitä, että ratkaisu annetaan joutuisasti, ja mää
rää ratkaisun antamispäivän.

Ratkaisut päivätään sille päivälle, jona ratkaisu on asianosaisten saatavissa (antamis
päivä) tai jona se on julistettu. Ratkaisut numeroidaan vuoden alusta lukien juokse
vasti määräytyvin numeroin.

Markkinaoikeuden ratkaisua ei saa ilmaista ennen kuin se on asianosaisten saatavissa.

27 § Ratkaisujen ja pöytäkirjojen allekirjoittaminen

Ratkaisut allekirjoittaa kokoonpanon puheenjohtaja.

Suullisen käsittelyn pöytäkirjan laatii markkinaoikeuden virkamies kokoonpanon 
puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti, kokoonpanon puheenjohtaja tai hänen määrää
mänsä markkinaoikeuden jäsen. Pöytäkirjan allekirjoittaa sen laatija.
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28 § Ilmoitusten ja merkintöjen tekeminen sekä todistusten antaminen

Ylituomarin määräämä markkinaoikeuden virkamies huolehtii ratkaisujen perusteella 
tehtävien merkintöjen ja säädettyjen ilmoitusten tekemisestä ja lähettämisestä. Hänen 
on myös huolehdittava, että salassapitomerkinnät tehdään asiakirjoihin ja 
tietojärjestelmiin. Ylituomari voi määrätä markkinaoikeuden virkamiehen, jolla on 
riittävä taito, suorittamaan tiedoksiannosta huolehtimiseen liittyviä tehtäviä, 
allekirjoittamaan kutsuja, kehotuksia, määräyksiä ja muita ilmoituksia, antamaan 
otteita ja jäljennöksiä asiakirjoista sekä todistuksia.

29 § Arkistointi

Asian valmisteleva jäsen huolehtii siitä, että asian asiakirjat tulevat arkistoiduiksi 
arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti ja että niissä on salassapitomerkinnät.

30 § Tiedottaminen

Ratkaisuista tiedotetaan julkaisemalla ne markkinaoikeuden verkkosivuilla. Tärkeim
mistä ratkaisuista laaditaan tiedote tiedotusvälineille.

Ylituomari tiedottaa yleisemmistä oikeuskäytäntöä ja lainkäytön yhdenmukaisuutta 
koskevista asioista. Kokoonpanon puheenjohtaja päättää markkinaoikeuden ratkai
susta tiedottamisesta. Yksittäistä lainkäyttöasiaa koskevaan tiedusteluun vastaa 
valmisteleva jäsen tai muu henkilö, jolla on ajantasaisin tieto asiasta.

5. ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

31 § Tarkentavat määräykset

Ylituomari antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän työjärjestyksen soveltami
sesta, asioiden valmistelusta sekä työtehtävistä.

32 § Muut määräykset ja ohjeet

Tämän työjärjestyksen lisäksi lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä ja muusta 
työskentelyn järjestämisestä markkinaoikeudessa voidaan määrätä ylituomarin päätök
sillä, ylituomarin määräyksillä ja ohjeilla sekä kansliapäällikön määräyksillä ja oh
jeilla.

6. VOIMAANTULO JA VAHVISTAMINEN

33 § Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan tammikuun 1. päivänä 2017.
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34 § Vahvistaminen

Markkinaoikeudesta annetun lain 36 §:n 1 momentin nojalla vahvistan tämän 
työjärjestyksen. Ennen vahvistamista olen kuullut henkilöstöä, johtoryhmää ja 
yhteistyökomiteaa.

Helsingissä joulukuun 19. päivänä 2016

Markkinaoikeuden ylituomari

JAKELU Korkein oikeus
Korkein hallinto-oikeus 
Oikeusministeriö


