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Otsikko

Johtamisen ja hallinnon koulutus

Keskeiset
piirteet

RANSKASSA tuomareiden on osallistuttava joka vuosi viiden päivän
pituiseen täydennyskoulutukseen. Haluttu koulutus valitaan vuosittain
julkaistavan koulutusoppaan kahdeksasta yleisestä aihepiiristä. Yhtenä
aihepiirinä on oikeushallinto, ja sisältää muun muassa sellaisia aiheita
kuin hallinnon työkalut (esimerkiksi talousarvion toteuttaminen),
muutosjohtaminen, henkilöstöhallinto ja riskinhallinta, stressinhallinta,
arviointitekniikat, tehokkuuden mittaaminen sekä oikeusjärjestyksen ja
yhteiskuntapolitiikan vuorovaikutus. Kurssit kestävät yleensä kolme
päivää lukuun ottamatta yhtä 21 päivän pituista kurssia, joka on jaettu
seitsemään opintojaksoon.
Kurssit on suunnattu ranskalaisille tuomareille, jotka valitsevat itse,
mille kurssille osallistuvat. Ranskan kansallisella tuomarikoululla (Ecole
Nationale de la Magistrature, ENM) on myös erityisiä johtamisen
koulutusohjelmia. Ensimmäinen ohjelma on erityisesti tiettyihin
johtotehtäviin nimitetyille tuomareille suunniteltu kurssikokonaisuus,
joka tarjoaa johtamiskoulutusta seuraavilla nimikkeillä: koulutus uusille
valtiosihteereille, koulutus tuomiopiirin jaostojen johtajina toimiville
tuomareille, koulutus tuomiopiirien uusille johtajille, koulutus tuomiopiirien
uusille johtajille – vuosi virkaanastumisen jälkeen sekä tuomiopiirien
johtajien koulutussuunnitelma (tuomareille, jotka ovat toimineet
tuomiopiirin johtajana vähintään kolme vuotta).
Lisäksi ENM perusti hiljattain ohjelman, jonka tavoitteena on kouluttaa
tuomareita, jotka ovat kiinnostuneita jonkin oikeudellisen yksikön
johtajuudesta mutta eivät vielä toimi kyseisessä virassa (esimerkkeinä
voidaan mainita jaoston johtajan ja tuomiopiirin johtajan virat). Kyse on
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laaja-alaisesta koulutusohjelmasta, jossa käsitellään tärkeitä
institutionaalisia, hallinnollisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä ja joka
koostuu 10:stä kuukausittain järjestettävästä kolmipäiväisestä
opetusjaksosta. Ohjelman nimi on ”Cycle Approfondi d’Etudes
Judiciaires” (CADEJ). Kurssin ainutlaatuisena piirteenä on se, että
tuomareiden lisäksi kursseille osallistuu joitakin koulutuspäälliköitä ja
johtajia muilta ammattialoilta, kuten vankeinhoitolaitoksesta ja
santarmilaitoksesta.
Yhteystiedot

Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)
8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
France
Puhelin: + 33 1 444 188 20
Faksi: + 33 1 444 188 21
Sähköposti: enm-info-di@justice.fr
Verkkosivusto: http://www.enm-justice.fr

Huomautuksia

Edellä kuvattu lähestymistapa luokitellaan HYVÄKSI KÄYTÄNNÖKSI.
Sen hyödyntäminen muualla edellyttäisi kuitenkin kansallisilta
koulutuslaitoksilta merkittävää voimavarojen priorisointia. Edellä
mainittu uusi kurssi (CADEJ), joka on suunnattu johdon ja hallinnon
viroista kiinnostuneille, luokitellaan LUPAAVAKSI KÄYTÄNNÖKSI,
koska sen kehittäminen on vasta alussa.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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