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markkinaoikeudesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Markkinaoikeuden tehtävä ja toimivalta

Markkinaoikeus toimii kilpailu- ja val-
vonta-asioiden sekä hankinta-asioiden, teol-
lis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä
markkinaoikeudellisten asioiden erityistuo-
mioistuimena.

Markkinaoikeuden toimivaltaan lailla kuu-
luviksi säädettyjen asioiden käsittelystä
markkinaoikeudessa sekä muutoksenhausta
markkinaoikeuden ratkaisuun säädetään oi-
keudenkäynnistä markkinaoikeudessa anne-
tussa laissa (100/2013).

2 §

Markkinaoikeuden toimipaikka

Markkinaoikeuden toimipaikka sijaitsee
Helsingissä.

2 luku

Henkilöstö

3 §

Jäsenet

Markkinaoikeudessa on markkinaoikeuden
ylituomari sekä muina jäseninä markkinaoi-
keustuomareita ja markkinaoikeusinsinöö-
rejä.

Markkinaoikeutta johtaa ja sen tulokselli-
suudesta vastaa ylituomari.

4 §

Jäsenten kelpoisuus ja nimittäminen

Ylituomarin ja markkinaoikeustuomarin
kelpoisuusvaatimuksista sekä nimittämisestä
säädetään tuomareiden nimittämisestä anne-
tussa laissa (205/2000). Ylituomarilta ja
markkinaoikeustuomarilta edellytetään li-
säksi, että hän on perehtynyt kilpailu- tai
valvonta-asioihin taikka hankinta-asioihin,
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teollis- tai tekijänoikeudellisiin asioihin
taikka markkinaoikeudellisiin asioihin.

Markkinaoikeusinsinööriksi voidaan nimit-
tää soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin-
non tekniikan alalta suorittanut oikeamielinen
Suomen kansalainen, joka on perehtynyt pa-
tenttiasioihin ja jolla on tarvittavat henkilö-
kohtaiset ominaisuudet. Markkinaoikeusinsi-
nööriksi nimitettävällä tulee lisäksi olla suo-
men kielen erinomainen suullinen ja kirjalli-
nen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suul-
linen ja kirjallinen taito. Markkinaoikeusinsi-
nöörin nimittämisestä säädetään tuomareiden
nimittämisestä annetussa laissa. Markkinaoi-
keuden lausunnon markkinaoikeusinsinöörin
viran täyttämistä koskevassa asiassa antaa
tuomareiden nimittämisestä annetun lain
10 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetystä
poiketen markkinaoikeuden ylituomari vaki-
naisia markkinaoikeustuomareita ja markki-
naoikeusinsinöörejä kuultuaan.

5 §

Asiantuntijajäsenet

Jäsenten lisäksi markkinaoikeudessa on si-
vutoimisia asiantuntijajäseniä.

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 oikeusministe-
riölle perustellun ehdotuksen siitä, ketkä ha-
kijoista 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.

Asiantuntijajäsenen tehtävään määrättä-
väksi esitettävän on ennen nimittämistä an-
nettava tuomareiden nimittämisestä annetun

lain 14 §:ssä tarkoitettu selvitys sidonnai-
suuksistaan. Asiantuntijajäseneksi määrätyn
henkilön on ilmoitettava viivytyksettä anta-
missaan sidonnaisuustiedoissa tapahtuneet
muutokset ja niissä havaitut puutteet sekä
myös muutoin annettava vastaava selvitys
valtioneuvoston, oikeusministeriön tai mark-
kinaoikeuden sitä pyytäessä.

7 §

Asiantuntijajäsenten kelpoisuus

Kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä han-
kinta-asioiden käsittelyyn osallistuvalta asi-
antuntijajäseneltä edellytetään, että hän on
suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakou-
lututkinnon ja perehtynyt kilpailuoikeuteen,
hankintatoimeen, energiamarkkinoihin, talo-
ustieteeseen, markkinointiin, arvopaperi-
markkinoihin, elinkeinoelämään tai taloudel-
lisiin kysymyksiin.

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden
käsittelyyn osallistuvalta asiantuntijajäseneltä
edellytetään, että hän on suorittanut soveltu-
van ylemmän korkeakoulututkinnon sekä pe-
rehtynyt asianomaiseen tekniikan alaan tai
patentointiin liittyviin kysymyksiin taikka
markkinointiin, taloustieteeseen, elinkeino-
elämään tai taloudellisiin kysymyksiin taikka
taiteeseen.

Markkinaoikeudellisten asioiden käsitte-
lyyn osallistuvalta asiantuntijajäseneltä edel-
lytetään, että hän on suorittanut soveltuvan
ylemmän korkeakoulututkinnon ja perehtynyt
kuluttajansuojaan, markkinointiin, elinkeino-
elämään tai taloudellisiin kysymyksiin.

8 §

Asiantuntijajäsenen kielitaitoa koskevat
kelpoisuusvaatimukset

Markkinaoikeuden asiantuntijajäseneksi
voidaan määrätä 7 §:ssä tarkoitetut kelpoi-
suusvaatimukset täyttävä henkilö, jolla on
suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen
ja kirjallinen taito.
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9 §

Asiantuntijajäsenen kelpoisuus samassa
oikeudenkäynnissä käsiteltävissä asioissa

Markkinaoikeuden käsitellessä samassa oi-
keudenkäynnissä eri asiaryhmiin kuuluvia
asioita asiantuntijajäsen, joka on kelpoinen
osallistumaan jonkin mainitussa oikeuden-
käynnissä käsiteltävän asian käsittelyyn, on
kelpoinen osallistumaan myös muiden sa-
massa oikeudenkäynnissä käsiteltävien asioi-
den käsittelyyn.

10 §

Tuomarinvala ja -vakuutus

Markkinaoikeuden jäsenen ja asiantuntija-
jäsenen on vannottava tuomarinvala tai an-
nettava tuomarinvakuutus markkinaoikeu-
dessa siten kuin oikeudenkäymiskaaren 1 lu-
vun 6 a ja 7 §:ssä säädetään, jollei hän ole
tehnyt sitä aikaisemmin.

11 §

Markkinaoikeussihteerit

Markkinaoikeudessa on tarpeellinen määrä
markkinaoikeussihteereitä. Markkinaoikeus-
sihteerin kelpoisuusvaatimuksena on oikeus-
tieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin
kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen
maisterin tutkinto.

Markkinaoikeussihteerin nimittää ylituo-
mari.

12 §

Markkinaoikeuden muu henkilöstö

Markkinaoikeudessa voi 3 ja 11 §:ssä mai-
nittujen virkojen lisäksi olla muita virkoja ja
työsopimussuhteista henkilökuntaa sen mu-
kaan kuin markkinaoikeuden työjärjestyk-
sessä tarkemmin määrätään. Tässä tarkoitetun
henkilökunnan nimittää tai ottaa ylituomari.

3 luku

Asioiden käsittely

13 §

Markkinaoikeuden päätösvaltaisuus

Markkinaoikeus on päätösvaltainen ko-
koonpanossa, johon kuuluu kolme lainoppi-
nutta jäsentä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

14 §

Markkinaoikeuden päätösvaltaisuus
patenttiasiassa

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetun lain 1 luvun 4 §:n 1 momentin
1—6 kohdassa mainitussa laissa markkinaoi-
keuden toimivaltaan kuuluvaksi säädetyssä
riita- tai hakemusasiassa markkinaoikeus on
päätösvaltainen kokoonpanossa, johon kuu-
luu kolme lainoppinutta jäsentä ja markkina-
oikeusinsinööri. Jos asian ratkaiseminen ei
edellytä teknistä asiantuntemusta, markkina-
oikeus on päätösvaltainen myös kokoonpa-
nossa, johon kuuluu kolme lainoppinutta jä-
sentä.

Käsiteltäessä 1 momentissa tarkoitettua
riita- tai hakemusasiaa sekä muuta riita- tai
hakemusasiaa taikka markkinaoikeudellista
asiaa yhdessä markkinaoikeus on päätösval-
tainen 1 momentissa tarkoitetussa kokoonpa-
nossa.

Asiassa, jossa valitetaan patenttia, hyödyl-
lisyysmallia tai integroidun piirin piirimallia
koskevasta Patentti- ja rekisterihallituksen
päätöksestä, markkinaoikeus on päätösvaltai-
nen kokoonpanossa, johon kuuluu lainoppi-
nut jäsen ja markkinaoikeusinsinööri sekä li-
säksi toinen markkinaoikeusinsinööri tai
7 §:n 2 momentissa tarkoitettu asiantuntijajä-
sen.

15 §

Kahden jäsenen päätösvaltaisuus

Markkinaoikeus on lisäksi muussa kuin
riita- tai hakemusasiassa päätösvaltainen kah-
den jäsenen kokoonpanossa, jos asian laatu
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tai laajuus ei edellytä 13 §:ssä tai 14 §:n
3 momentissa tarkoitettua kokoonpanoa.

Edellä 14 §:n 3 momentissa tarkoitetussa
asiassa markkinaoikeus on tällöin päätösval-
tainen lainoppineen jäsenen ja markkinaoike-
usinsinöörin kokoonpanossa sekä muussa 1
momentissa tarkoitetussa asiassa kahden lai-
noppineen jäsenen kokoonpanossa.

Jos kahden jäsenen muodostaman kokoon-
panon jäsenet niin päättävät tai jos he eivät
ole ratkaisusta yksimieliset, kahden jäsenen
kokoonpanossa käsitelty asia on siirrettävä
13 §:ssä tai 14 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tuun kokoonpanoon.

16 §

Yhden jäsenen päätösvaltaisuus teollis- tai
tekijänoikeudellisessa riita- tai

hakemusasiassa

Riita- tai hakemusasiassa markkinaoikeu-
dessa on yksi lainoppinut jäsen:

1) hakemusasiassa, jonka käsittelyä ei jat-
keta riita-asian käsittelystä säädetyssä järjes-
tyksessä;

2) valmistelussa;
3) otettaessa vastaan todistelua pääkäsitte-

lyn ulkopuolella; sekä
4) käsiteltäessä erikseen oikeudenkäymis-

kaaren 7 luvun mukaista turvaamistointa kos-
kevaa asiaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun riita- tai
hakemusasian käsittelyä saadaan jatkaa
13 §:ssä taikka 14 §:n 1 tai 2 momentissa
tarkoitetussa kokoonpanossa, vaikka asia kä-
sittelyn aikana muuttuu sellaiseksi, että se
tulisi käsitellä 1 momentissa tarkoitetussa ko-
koonpanossa. Samoin voidaan menetellä, jos
samaan oikeudenkäyntiin yhdistetään käsitel-
täväksi myöhemmin vireille tullut 1 momen-
tin mukaisessa kokoonpanossa käsiteltävä
asia.

Edellä 1 momentin 1 tai 4 kohdassa tarkoi-
tetussa asiassa markkinaoikeus on päätösval-
tainen myös kahden tai kolmen lainoppineen
jäsenen kokoonpanossa. Jos mainittu asia liit-
tyy 14 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun
riita-asiaan, markkinaoikeus on kuitenkin
päätösvaltainen myös kahden tai kolmen jä-
senen kokoonpanossa.

17 §

Yhden jäsenen päätösvaltaisuus muussa
asiassa

Muussa kuin 16 §:ssä tarkoitetussa asiassa
markkinaoikeuden lainoppinut jäsen voi yk-
sin:

1) päättää valmisteluistunnon, suullisen kä-
sittelyn tai istunnon toimittamisesta ja muista
asian valmistelussa tarpeellisista toimenpi-
teistä sekä toimittaa valmisteluistunnon;

2) päättää täytäntöönpanon kieltämistä tai
keskeyttämistä koskevasta asiasta taikka
muusta täytäntöönpanoa tai vastaavaa väliai-
kaista toimenpidettä koskevasta asiasta;

3) päättää kilpailulain (948/2011) 26 §:n
2 momentissa, 36 §:ssä tai 45 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta asiasta;

4) tehdä ratkaisun, jos valitus, hakemus tai
esitys peruutetaan taikka asia jätetään tutki-
matta tai sillensä, sekä vahvistaa sovinnon;

5) päättää oikeusavun myöntämistä, muut-
tamista tai lakkaamista taikka avustajan mää-
räämistä, hänen määräyksensä peruuttamista
tai toisen avustajan määräämistä markkinaoi-
keudessa koskevasta asiasta;

6) päättää oikeusapua saaneelle maksetta-
vista korvauksista sekä avustajalle tulevan
palkkion ja korvauksen määräämisestä, oma-
vastuuosuudesta määräämisestä ja oikeus-
avun saajan vastapuolen korvausvelvollisuu-
desta;

7) edellä tässä momentissa tarkoitetussa
asiassa päättää velvollisuudesta korvata oi-
keudenkäyntikulut ja todistelukustannukset.

Asiassa, jossa valitetaan patenttia, hyödyl-
lisyysmallia tai integroidun piirin piirimallia
koskevasta Patentti- ja rekisterihallituksen
päätöksestä, markkinaoikeusinsinööri voi yk-
sin päättää valmisteluistunnon tai suullisen
käsittelyn toimittamisesta ja muista asian val-
mistelussa tarpeellisista toimenpiteistä sekä
toimittaa valmisteluistunnon. Lisäksi maini-
tussa asiassa markkinaoikeusinsinööri voi yk-
sin tehdä ratkaisun, jos valitus peruutetaan
taikka asia jätetään tutkimatta tai sillensä,
sekä tällöin päättää myös velvollisuudesta
korvata oikeudenkäyntikulut ja todistelukus-
tannukset.

4 99/2013



18 §

Asian kiireelliseksi määräämistä koskeva
päätösvaltaisuus

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetun lain 6 luvun 6 §:ssä tarkoitetun kii-
reelliseksi määräämistä koskevan hakemuk-
sen ratkaisee ylituomari tai, jos siihen on
aihetta, markkinaoikeustuomari sen mukaan
kuin markkinaoikeuden työjärjestyksessä tar-
kemmin määrätään.

19 §

Kokoonpanon puheenjohtaja

Muussa kuin yhden jäsenen kokoonpa-
nossa markkinaoikeuden puheenjohtajana
toimii lainoppinut jäsen, joka on kokoonpa-
non lainoppineista jäsenistä virassa vanhin tai
joka on valmistellut asian.

20 §

Kokoonpano lainoppineen jäsenen ollessa
estynyt

Jos 13 §:ssä taikka 14 §:n 1 tai 2 momen-
tissa tarkoitetussa kokoonpanossa lainoppi-
neelle jäsenelle on tullut este pääkäsittelyn,
suullisen käsittelyn tai istunnon aloittamisen
jälkeen, markkinaoikeus on päätösvaltainen,
kun lainoppineita jäseniä on vähintään kaksi.

21 §

Lisäjäsenen osallistuminen kokoonpanoon

Edellä 13 ja 14 §:ssä tarkoitettua kokoon-
panoa voidaan vahvistaa yhdellä lainoppi-
neella jäsenellä, jos sitä asian laajuuden tai
muun syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna.
Samoin edellytyksin 14 §:n 1 tai 2 momen-
tissa tarkoitettua kokoonpanoa voidaan vah-
vistaa toisella markkinaoikeusinsinöörillä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lisäjäse-
nen ottamisesta päättää ylituomari.

22 §

Asiantuntijajäsenen osallistuminen
kokoonpanoon

Edellä 13, 14, 16 ja 17 §:ssä tarkoitettuun
kokoonpanoon voi kuulua lisäksi enintään
kaksi asiantuntijajäsentä, jos asian laatu sitä
edellyttää. Asiantuntijajäsenet eivät kuiten-
kaan saa muodostaa kokoonpanon enemmis-
töä.

Istunnon puheenjohtaja määrää asiantunti-
jajäsenen osallistumaan asian käsittelyyn
markkinaoikeuden työjärjestyksessä tarkem-
min määrättyjen perusteiden mukaisesti ot-
taen huomioon asian käsittelyssä tarvittavan
asiantuntemuksen laatu.

23 §

Asian siirtäminen käsiteltäväksi vahvenne-
tussa istunnossa tai täysistunnossa

Ylituomari voi siirtää lainkäyttöasian tar-
peellisilta osiltaan käsiteltäväksi vahvenne-
tussa istunnossa tai täysistunnossa, jos asian
tai sen osan ratkaisua harkittaessa osoittau-
tuu, että kokoonpanon ratkaisu poikkeaisi oi-
keuskäytännössä aikaisemmin omaksutusta
kannasta. Ylituomari voi muutoinkin siirtää
periaatteellisesti merkittävän tai muuten laa-
jakantoisen lainkäyttöasian tai sen osan käsi-
teltäväksi vahvennetussa istunnossa tai täys-
istunnossa.

24 §

Vahvennetun istunnon päätösvaltaisuus

Vahvennettu istunto on päätösvaltainen,
kun siihen osallistuu seitsemän lainoppinutta
jäsentä. Edellä 14 §:ssä tarkoitetussa asiassa
vahvennettu istunto on kuitenkin päätösval-
tainen, kun siihen osallistuu kuusi lainoppi-
nutta jäsentä ja markkinaoikeusinsinööri.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
vahvennettuun istuntoon voi osallistua enin-
tään kaksi asiantuntijajäsentä, jos asian laatu
sitä edellyttää.

Päättäessään lainkäyttöasian siirtämisestä
vahvennettuun istuntoon ylituomarin on sa-
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malla määrättävä asian käsittelyyn osallistu-
vat jäsenet ja asiantuntijajäsenet. Asian aikai-
sempaan käsittelyyn osallistuneet jäsenet ja
asiantuntijajäsenet osallistuvat asian käsitte-
lyyn myös vahvennetussa istunnossa.

25 §

Täysistunnon päätösvaltaisuus

Täysistunto on päätösvaltainen, kun siihen
osallistuu vähintään kaksi kolmasosaa mark-
kinaoikeuden jäsenistä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
täysistuntoon voi osallistua enintään kaksi
asiantuntijajäsentä, jos asian laatu sitä edel-
lyttää.

Päättäessään lainkäyttöasian siirtämisestä
täysistunnon käsiteltäväksi ylituomarin on sa-
malla määrättävä asian käsittelyyn osallistu-
vat asiantuntijajäsenet. Asian aikaisempaan
käsittelyyn osallistuneet asiantuntijajäsenet
osallistuvat asian käsittelyyn myös täysistun-
nossa.

26 §

Asian valmistelu ja ratkaiseminen

Asian valmistelusta markkinaoikeudessa
vastaa markkinaoikeuden jäsen.

Markkinaoikeussihteeri voi osallistua asian
valmisteluun sen mukaan kuin markkinaoi-
keuden työjärjestyksessä tarkemmin määrä-
tään.

Asia ratkaistaan markkinaoikeudessa ilman
esittelyä.

27 §

Määräajaksi nimitetyn tuomarin
osallistuminen asioiden käsittelyyn

Määräajaksi nimitetty tuomari voi määrä-
ajan päätyttyä edelleen osallistua jäsenenä
sen asian käsittelyyn, jonka valmisteluun tai
käsittelyyn hän on osallistunut aikana, joksi
hänet on nimitetty.

28 §

Jaostot

Markkinaoikeus voi toimia jaostoihin ja-
kautuneena siten kuin markkinaoikeuden työ-
järjestyksessä tarkemmin määrätään.

29 §

Jaoston puheenjohtajan tehtävään
määrääminen

Ylituomari määrää jaoston puheenjohtajan
tehtävään markkinaoikeustuomarin enintään
kolmeksi vuodeksi. Tehtävä on julistettava
niiden markkinaoikeuden vakinaisten mark-
kinaoikeustuomareiden haettavaksi, jotka on
nimitetty virkaansa ennen hakuajan päätty-
mistä. Tehtävään määrättävältä edellytetään,
että hänellä on siihen tarvittavat henkilökoh-
taiset ominaisuudet ja johtamistaitoa.

Määräys jaoston puheenjohtajaksi voidaan
painavasta syystä peruuttaa.

30 §

Jaoston puheenjohtajan tehtävät

Jaoston puheenjohtaja johtaa jaoston työs-
kentelyä. Hän huolehtii erityisesti työn ylei-
sestä suunnittelusta ja järjestämisestä jaos-
tolla sekä työskentelyn tuloksellisuudesta.
Hänen tulee valvoa oikeusperiaatteiden so-
veltamisen ja laintulkinnan yhdenmukai-
suutta jaoston ratkaisuissa.

Jaoston puheenjohtajan ollessa estynyt hä-
nen tehtäviään hoitaa virassa vanhin virantoi-
mituksessa olevista jaoston markkinaoikeus-
tuomareista.

31 §

Hallintoasiat

Ylituomari ratkaisee markkinaoikeudelle
kuuluvat hallintoasiat.

Ylituomari voi määrätä, että asia, joka kos-
kee lausunnon antamista lainsäädäntöasiassa
tai lainsäädäntöaloitteen tekemistä, käsitel-
lään ja ratkaistaan täysistunnossa.
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Ylituomarin oikeudesta siirtää hallintoasia
muun virkamiehen ratkaistavaksi määrätään
markkinaoikeuden työjärjestyksessä.

4 luku

Erinäiset säännökset

32 §

Ylituomarin virkavapaus

Ylituomari voi ottaa virkavapautta enin-
tään 30 päivää vuodessa. Tämän yli mene-
vältä ajalta virkavapauden myöntää korkein
hallinto-oikeus.

Ylituomarin ollessa estynyt hoitamasta vir-
kaansa vuosiloman vuoksi tai enintään
30 päivän ajan muusta syystä hänen sijaise-
naan toimii virassa vanhin virantoimituksessa
olevista markkinaoikeustuomareista tai työ-
järjestyksessä sijaiseksi määrätty markkinaoi-
keustuomari, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Markkinaoikeuden toimiessa jaostoihin ja-
kautuneena ylituomarin sijaisena toimii vir-
kaiältään tehtävässä vanhin virantoimituk-
sessa oleva jaoston puheenjohtaja. Jaoston
puheenjohtajienkin ollessa estyneitä ylituo-
marin sijaisena toimii virassa vanhin virantoi-
mituksessa olevista markkinaoikeustuoma-
reista tai työjärjestyksessä sijaiseksi määrätty
markkinaoikeustuomari.

33 §

Markkinaoikeustuomarin ja markkinaoikeus-
insinöörin virkavapaus ja viranhoito

Ylituomari myöntää enintään vuoden vir-
kavapauden markkinaoikeustuomarille ja
markkinaoikeusinsinöörille. Vuotta pidem-
mäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein
hallinto-oikeus. Ylituomarin tulee antaa kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle lausunto mark-
kinaoikeustuomarin ja markkinaoikeusinsi-
nöörin virkavapaushakemuksesta, kun pää-
tösvalta virkavapauden myöntämisestä kuu-
luu korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Markkinaoikeustuomarin ja markkinaoi-
keusinsinöörin viran hoitamisesta virkaa täy-
tettäessä ja virkavapauden aikana sekä nimit-

tämisestä määräajaksi säädetään tuomareiden
nimittämisestä annetussa laissa.

34 §

Markkinaoikeussihteerin virkavapaus ja
viranhoito

Ylituomari päättää virkavapauden myöntä-
misestä markkinaoikeussihteerille ja viran
hoitamisesta virkavapauden aikana ja sinä ai-
kana, jonka viran täyttäminen kestää, sekä
nimittämisestä määräajaksi virkasuhteeseen.

35 §

Virkasyyte

Markkinaoikeuden jäsentä ja asiantuntija-
jäsentä sekä markkinaoikeussihteeriä syyte-
tään virkarikoksesta Helsingin hovioikeu-
dessa.

36 §

Työjärjestys

Tarkemmat määräykset lainkäyttö- ja hal-
lintoasioiden käsittelystä ja muusta työsken-
telyn järjestämisestä markkinaoikeudessa an-
netaan markkinaoikeuden työjärjestyksessä.
Ylituomari vahvistaa työjärjestyksen henki-
löstöä kuultuaan.

Markkinaoikeuden on toimitettava työjär-
jestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle, kor-
keimmalle oikeudelle ja korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle.

37 §

Asiantuntijajäsenen palkkio

Asiantuntijalle maksetaan valtion varoista
kohtuullinen palkkio, kohtuullinen korvaus
ansionmenetyksestä sekä matkakustannusten
korvaus ja päiväraha.

Oikeusministeriö vahvistaa asiantuntija-
jäsenen palkkion ja korvausten tarkemmat
perusteet ja määrät.
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5 luku

Voimaantulo

38 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan markkinaoikeuslaki
(1527/2001).

Mitä muussa laissa tai asetuksessa sääde-
tään markkinatuomioistuimesta ja kilpailu-
neuvostosta, koskee tämän lain voimaan tul-
tua markkinaoikeutta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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