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Johdanto 
 

 

Oikeusministeriö asetti 17.12.2013 työryhmän selvittämään korkeimpien oikeuksien 
organisatorisen yhdistämisen hyödyt ja haitat. Tehtävänä oli selvittää korkeimman 
oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden organisatorisesta yhdistämisestä aiheutu-
vat vaikutukset oikeusturvaan sekä toiminnalliset hyödyt ja haitat, joita yhdistäminen 
toisi mukanaan. Työryhmän tuli myös esittää arvionsa mahdollisen yhtenäisen ylim-
män tuomioistuimen asemasta tuomioistuinlaitoksessa ja valtiollisessa järjestelmäs-
sä nykytilaan verrattuna. Työryhmän työ pohjautuu Oikeudenhoidon uudistamisoh-
jelmassa vuosille 2013–2025 tehtyyn ehdotukseen. 
 
Työryhmä luovutti mietintönsä oikeusministerille tammikuussa 2015. Mietinnössä on 
selvitetty korkeimpien oikeuksien asemaa, rakennetta ja toimintaa nykyisessä kaksi-
linjaisessa tuomioistuinjärjestelmässä. Lisäksi on arvioitu, toteuttaisiko yhdistetty ylin 
tuomioistuin korkeimpien oikeuksien perustuslaillisen tehtävän ylimmän tuomiovallan 
käyttäjänä paremmin ja tehokkaammin kuin kaksi erillistä korkeinta oikeutta ja mitä 
hyötyjä ja haittoja yhdistämisestä aiheutuisi. Työryhmä on hahmottanut kolme karke-
aa mallia hyötyjen ja haittojen konkreettisemman arvioinnin pohjaksi. Mallit kuvaavat 
kolmea eri vaihtoehtoa sen mukaan, mikä olisi yhdistetyn tuomioistuimen tehtävä ja 
asiamäärä. 
 
Oikeusministeriö pyysi lausuntoja työryhmän mietinnöstä 13.3.2015 mennessä yh-
teensä 93 taholta. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oike-
uskanslerille varattiin tilaisuus lausunnon antamiseen. Lausuntoja saatiin 72. Lau-
suntopalautteen arvioinnin helpottamiseksi lausuntopyynnössä esitettiin mietinnössä 
esiintuotujen näkökulmien pohjalta laadittuja kysymyksiä. Tavoitteena oli samalla 
helpottaa lausunnon laatimista. Lausuntopyynnössä todettiin, että kukin lausuja voi 
valita kysymykset, joihin vastaamista pitää tarpeellisena. Seuraavassa on esitetty 
tiivistettynä lausuntojen pääkohtia. Lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan valtio-
neuvoston hankerekisteristä1. 
 
Tässä lausuntotiivistelmässä keskitytään lausunnonantajien kannanottoihin työryh-
män mietinnössä esitetyistä näkemyksistä ja arvioista. Tavoitteena ei ole esittää kat-
tavaa selvitystä lausunnonantajien näkemyksistä korkeimpien oikeuksien mahdolli-
sesta organisatorisesta yhdistämisestä. Koska asia koskee erityisesti nykyisiä kor-
keimpia oikeuksia, lausuntotiivistelmän alkuun on sisällytetty korkeimman oikeuden 
ja korkeimman hallinto-oikeuden lausuntojen keskeiset näkökannat samoin kuin yh-
teenveto vastauksista lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin sellaisina, kuin ne 
näiden lausuntoihin on kirjattu. 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1
 http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iID=19952&tVNo=4&sTyp=Selaus  
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Lausuntopyynnössä esitetyt kysymykset 

 

 

1. Työryhmä on mietinnön luvussa 3 tarkastellut eräitä keskeisimpiä ylimpien tuo-
mioistuinten yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia, 
joilla työryhmä katsoo olevan vaikutusta tuomioistuinten työskentelyyn ja ylimmil-
le tuomioistuimille asetettaviin vaatimuksiin. 

- Mitä mieltä olette esitetyistä muutostekijöistä ja niiden vaikutuksista ylimpi-
en tuomioistuinten toimintaan? Miten esitetyt muutostekijät vaikuttavat arvi-
oitaessa korkeimpien oikeuksien yhdistämisen tarvetta? 

 
2. Mietinnön luvussa 4 on tehty selkoa kansainvälisistä ratkaisumalleista ja eri valti-

oiden tuomioistuinjärjestelmistä. Mietinnön liitteenä on myös laajempi kansainvä-
linen selvitys.  

- Mikä on näkemyksenne mahdollisuuksista hyödyntää kansainvälisessä ver-
tailussa esiin tuotuja seikkoja Suomen tuomioistuinjärjestelmän rakennetta 
arvioitaessa? Mitä ajattelette Virossa ja Sveitsissä omaksutuista järjestel-
mistä? 

 
3. Mietinnön luvussa 5–7 kuvataan korkeimpien oikeuksien toimivaltaa, tehtäviä, 

lainkäyttöä sekä tuomioistuimissa käsiteltäviä asioita. Korkein oikeus ja korkein 
hallinto-oikeus eroavat tässä tarkastelussa toisistaan mietinnössä kuvatuin ta-
voin. 

- Minkä merkityksen annatte tälle seikalle arvioitaessa yhtäältä tarvetta ja 
toisaalta mahdollisuuksia korkeimpien oikeuksien yhdistämiselle? 

 
4. Mietinnön luvussa 8 on kuvattu esimerkkejä asiaryhmistä, joissa työryhmä on 

tunnistanut korkeimpien oikeuksien käsittelemissä asioissa liityntää toisen tuo-
mioistuinlinjan asioihin. Lisäksi on esitetty oikeuskäytäntöä tilanteista, joissa on 
esiintynyt epäselvyyttä toimivaltaisesta tuomioistuimesta sekä tilanteista, joissa 
yleiset tuomioistuimet ja hallintotuomioistuimet tulkitsevat samoja oikeussääntöjä 
samantyyppisissä tilanteissa. Samoin tuodaan esiin asiaryhmiä, joissa asian rat-
kaisu edellyttää toisen tuomioistuinlinjan asioiden ja oikeuskäytännön tuntemus-
ta. 

- Pidättekö esitettyjä asiaryhmiä ja oikeuskäytäntöä olennaisena arvioitaessa 
tarvetta korkeimpien oikeuksien yhdistämiselle? Tuleeko mieleenne muita 
mahdollisia vastaavia asiaryhmiä? 

 
5. Mietinnön luvuissa 9–11 on tarkasteltu korkeimpien oikeuksien johtamista ja hal-

lintoa, henkilöstöä, toimitiloja ja määrärahoja. 
- Tämän tarkastelun valossa, mikä on näkemyksenne mahdollisuuksista yh-

distää korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus? Mitä toiminnallisia hyötyjä 
ja/tai haittoja arvioisitte siitä syntyvän? 
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6. Mietinnön luku 12 sisältää työryhmän arviot. Työryhmä katsoo, että korkeimpien 
oikeuksien yhdistämisen vaikutukset lainkäytön laatuun ovat ensisijaisia. 

- Mikä on näkemyksenne yhdistämisen hyödyistä ja/tai haitoista arvioitaessa 
oikeuskäytännön laatua? Miten arvioitte muita mietinnössä esitettyjä yhdis-
tämisen vaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia? Tuleeko mieleenne mah-
dollisesti sellaisia vaikutuksia, joita ei ole esitetty työryhmän mietinnössä? 
Minkä merkityksen annatte vaikutuksille arvioitaessa tarvetta korkeimpien 
oikeuksien yhdistämiselle? 

 
7. Mietinnön luvussa 13 on tarkasteltu korkeimpien oikeuksien yhdistämisen hyötyjä 

ja haittoja kolmen mallin pohjalta. Mallissa 1 yhdistämisen hyötyjä ja haittoja on 
arvioitu tilanteessa, jossa korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus yhdistettäisiin 
organisatorisesti yhdeksi yksiköksi. Mallissa 2 yhdistämistä arvioidaan pääosin 
ennakkopäätöstuomioistuimena toimivan ylimmän tuomioistuimen näkökulmasta 
ja mallissa 3 ylin tuomioistuin toimisi puhtaasti ennakkopäätöstuomioistuimena. 

- Mitä mieltä olette esitetyistä malleista korkeimpien oikeuksien yhdistämisen 
arvioinnin tukena? Miten realistisina pidätte esitettyjen mallien mukaisia ta-
poja yhdistää korkeimmat oikeudet? Nouseeko jokin malli ylitse muiden? 

 
8. Mitä muita ajatuksia teillä on työryhmän mietinnöstä ja siinä esitetyistä arvioista? 
 
 
 
 



11 

1 Nykyisten korkeimpien oikeuksien lausunnot 
 

 

1.1 Korkein oikeus 
 

Lausunnon keskeiset näkökannat 
 
Lainkäytön ympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Suo-
malainen yhteiskunta on vaikeassa tilanteessa, jossa henkiset ja taloudelliset voima-
varat myös tuomioistuinlaitoksessa on kyettävä käyttämään mahdollisimman tehok-
kaasti sekä kohdentamaan järkevästi ja tasapuolisesti. Yhteiskuntaelämän kansain-
välistyminen sekä erityisesti Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja Euroopan ih-
misoikeussopimukseen ovat asettaneet lainkäytölle uudenlaisia laatuvaatimuksia. 
On perusteltua arvioida, että tuomioistuinten ratkaistaviksi tulee tulevaisuudessakin 
yhä monisyisempiä ja haastavampia asioita, joiden ratkaisemisessa asiantuntemuk-
sen merkitys korostuu. 
 
Korkein oikeus näkee lainkäytön yhtenäisyyteen ja laatuun liittyvät vaatimukset kes-
keisimmäksi perusteeksi selvittää ylimpien oikeuksien yhdistämistä. Yhdistämisellä 
voitaisiin turvata laintulkinnan yhdenmukaisuutta, selkeyttää toimivallanjakoa nykyis-
ten tuomioistuinlinjojen kesken sekä laajentaa ja syventää asiantuntemusta ylim-
mässä oikeusasteessa. 
 
Ylimpien oikeuksien yhdistämisellä olisi myös lukuisia muita vaikutuksia, jotka voi-
daan nähdä osin hyötyinä ja osin epävarmuustekijöinä tai suoranaisina haittoina, 
riippuen ennen kaikkea siitä, millä tavalla yhdistäminen toteutettaisiin. Yhdistämisen 
taloudelliset vaikutukset eivät korkeimman oikeuden mielestä nouse haittoja ja hyöty-
jä arvioitaessa merkittäväksi tekijäksi, mutta toisaalta niitäkään ei ole syytä vähek-
syä. 
 
Korkein oikeus katsoo lausunnossaan esille tuotujen hyötyjen toteutuvan kattavim-
min uudessa ylimmässä tuomioistuimessa, joka toimisi pääosin ennakkopäätöstuo-
mioistuimena. Yhdistämiseen liittyvät riskit olisivat vastaavasti tällöin maltillisimmat. 
 
Tuomioistuinlaitoksen ylimpien oikeusasteiden ja niiden lainkäytön osalta tavoitteena 
on lausunnossa esitetyistä syistä pidettävä ennakkopäätöstuomioistuimena toimivaa 
uutta ylintä oikeutta, jonka tehtävät ja toimintatavat olisivat nykyisiin korkeimpiin oi-
keuksiin verrattuna yhdenmukaiset ja jossa eri aloja edustavien jäsenten määrä olisi 
keskenään järkevässä suhteessa ja tasapainossa. 
 
Tämänkaltainen uudistus edellyttää lainsäädäntötoimia vaativia muutoksia muutok-
senhakujärjestelmässä ja toimintatapojen kehittämistä. Uudistuksen valmistelun ja 
toteuttamisen ajankohta on sovitettava yhteen muiden oikeudenhoidon kehittämis-
hankkeiden kanssa. 
 
Korkein oikeus pitää korkeimpien oikeuksien yhdistämistä kokonaisuutena arvioiden 
perusteltuna ja kannattaa sitä koskevan jatkoselvityksen tai valmistelun aloittamista. 
Varsinkin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna korkein oikeus arvioi yhdistämisestä saata-
vien hyötyjen olevan merkittäviä. 
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Yhteenveto vastauksista lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin 
 
 Tarve ylimpien oikeuksien tehtävien ja toiminnan uudelleen arvioimiseen seu-

raa suomalaisen yhteiskunnan ja lainsäädännön kehittymiseen ja eurooppalais-
tumiseen liittyvistä tekijöitä ja muutoksista. 

 
 Kumpaakin tuomioistuinlinjaa on kehitettävä niin, että lainkäyttötoiminnan pai-

nopisteenä olisi riittävän laadukkaiden ratkaisujen antaminen jo ensimmäisessä 
oikeusasteessa, jolloin muutoksenhaun tarve olisi mahdollisimman vähäistä. 
Tässä tavoitetilassa ylimmät oikeudet toimisivat pääosin ennakkopäätöstuomio-
istuimina vailla tarvetta keskittyä nykyisessä määrin alempien asteiden ratkaisu-
jen oikaisemiseen. 

 
 Lainkäytön yhtenäisyyteen ja laatuun liittyvät tekijät ovat tärkein peruste aloittaa 

ylimpien oikeuksien yhdistämistä koskeva jatkoselvitys tai valmistelu. 
 
 Lainkäytön laatuun liittyvät tavoitteet, samoin kuin muut yhdistämisen hyödyt, 

toteutuisivat parhaiten, jos yhdistämiseen päädyttäessä myös tehtävät ja toi-
mintatavat olisivat uudessa tuomioistuimessa yhdenmukaiset. 

 
 Tavoitteeksi tulisi korkeimman oikeuden lausunnossa esitetyistä syistä asettaa 

ennakkopäätöstuomioistuimena toimivan uuden ylimmän tuomioistuimen perus-
taminen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi yhdistämisen perusteellista val-
mistelemista ja voisi tapahtua tarvittaessa myös eri vaiheissa. Suunnitteluvai-
heeseen tulisi osallistua edustajia kummastakin nykyisestä korkeimmasta oi-
keudesta niin lainkäyttö- kuin hallintohenkilökunnankin puolelta. 

 
 Korkeimman oikeuden nähtävissä ei ole, että nykyisten korkeimpien oikeuksien 

toimivallan, tehtävien ja toimintatapojen tämänhetkiset erot merkitsisivät väis-
tämätöntä tosiasiallista estettä yhdistämisen toteuttamiselle. Sama koskee 
myös nykyisten korkeimpien oikeuksien johtamista, hallintoa, henkilöstöä ja 
toimitiloja. 

 
 Työryhmän selvitykseen sisältyvä kansainvälinen vertailu osoittaa lähinnä eri 

maissa omaksuttujen ratkaisujen erilaisuuden, joka selittyy viime kädessä kun-
kin maan omilla taustatekijöillä, oikeuskulttuurin perinteillä ja kehitysvaiheilla. 
Jatkovalmistelussa kansainvälistä tarkastelua olisi syvennettävä. 

 

 

1.2 Korkein hallinto-oikeus 

 

Lausunnon keskeiset näkökannat 
 
Työryhmän selvitys ei vastaa toimeksiantoa. Toisin kuin selvityksen otsikko antaa 
ymmärtää, yhdistämisen haittojen arviointi on sivuutettu. 
 
Selvityksessä ei ole asianmukaisesti arvioitu korkeimman oikeuden ja korkeimman 
hallinto-oikeuden perustuslaillisen aseman merkitystä eikä tunnistettu sitä, että kor-
keimpien oikeuksien tehtävät eroavat huomattavasti toisistaan.  
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Työryhmän johtopäätökset perustuvat puutteelliseen aineistoon ja analyysiin sekä 
tulkinnanvaraisiin ja yksipuolisiin kysymyksenasetteluihin. Tämä koskee muun ohella 
asiaryhmistä ja oikeustapauksista tehtyjä johtopäätöksiä. 
 
Yhdistämisestä ei missään vaihtoehdossa syntyisi säästöjä. Kielteiset vaikutukset 
hallinnon toimivuuteen, ihmisten arkeen ja talouselämän toimintaedellytyksiin voisi-
vat sen sijaan olla merkittäviä. 
 
Hallintolainkäytön kaksiasteinen muutoksenhakujärjestelmä on toimiva ja sitä on 
mahdollista edelleen kehittää valituslupajärjestelmää laajentamalla sekä muilla lain-
säädäntötoimilla. 
 

Yhteenveto vastauksista lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin 
 
 Työryhmän selvityksessä on kuvattu eri aikoina syntyneitä ja yleisesti tiedossa 

olevia yhteiskunnallisia ja oikeudellisia ilmiöitä. Niillä ei yksittäin tai yhdessä ole 
sellaisia vaikutuksia, joilla yhdistämistä voisi perustella. Selvityksestä puuttuu li-
säksi sellainen vaikutusten kokonaisarviointi, jossa olisi otettu huomioon kaikki 
samaan aikaan vireillä olevat kehittämishankkeet. 

 
 Työryhmän ratkaisua, jossa kansainvälisessä vertailussa on otettu tarkempaan 

tarkasteluun Viro ja Sveitsi, ei voida useastakaan syystä pitää onnistuneena. 
Työryhmän kansainvälisestä vertailusta ei ole tehtävissä johtopäätöksiä, kun 
arvioidaan Suomen tuomioistuinjärjestelmän toimivuutta. 

 
 Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta, tehtävät, 

lainkäyttö sekä tuomioistuimissa käsiteltävät asiat poikkeavat toisistaan lausun-
nossa kuvatuin tavoin merkittävästi. Mainittu seikka on merkityksellinen arvioi-
taessa mahdollisuuksia korkeimpien oikeuksien yhdistämiselle. 

 
 Työryhmän selvityksessä on esimerkkejä asiaryhmistä, joissa on nähty liityntää 

molempiin tuomioistuinlinjoihin. Lisäksi työryhmä on selostanut yksittäisiä oike-
ustapauksia, joiden on katsottu osoittavan epäselvyyttä toimivaltaisesta tuomio-
istuimesta tai oikeuskäytännön ristiriitaisuutta. Korkein hallinto-oikeus toteaa 
tältä osin, että kysymyksenasettelu riita-, rikos- ja hallintoprosessissa on erilai-
nen. Se, että tuomioistuimet tulkitsevat samoja oikeuslähteitä, ei ole ongelma. 
Unionin tuomioistuimella on viimekätinen toimivalta varmistaa muun ohella en-
nakkoratkaisumenettelyin, että unionin oikeutta tulkitaan yhdenmukaisesti. Kor-
kein hallinto-oikeus kiinnittää huomiota myös siihen, että selvityksessä selostet-
tujen oikeustapausten taustoja ei ole tarkemmin analysoitu. Ratkaisut on tehty 
eri tulkintatilanteissa, eikä tuomioistuinten tulkintakäytäntöjen välillä ole väitet-
tyä ristiriitaa. Asiaryhmiä ja oikeuskäytäntöä koskeva selvitys ei vakuuta yhdis-
tämisen tarpeellisuudesta. 

 
 Tuomioistuimessa sovellettava prosessilaki heijastuu monin tavoin asioiden 

valmisteluun ja töiden organisoimiseen. Korkeimman hallinto-oikeuden näkö-
kulmasta korkeimpien oikeuksien yhdistämisestä ei olisi saatavissa toiminnalli-
sia hyötyjä. 
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 Toisin kuin selvityksessä on katsottu, yksittäisistä asiaryhmistä tai oikeuskäy-
tännöstä ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yhdistetty ylin tuomioistuin 
ohjaisi paremmin oikeus- ja hallintokäytäntöä. Selvityksessä ei ole tältä osin 
kiinnitetty huomiota siihen, että riita-, rikos- ja hallintoprosessit ovat ylipäätään 
aina erillisiä ja eriaikaisia, minkä lisäksi ratkaistava asia ja kysymyksenasettelu 
ovat erilaisia. Yksittäisiä asioita varten rakennetut erityiskokoonpanot saattaisi-
vat sen sijaan vähentää luottamusta asioiden tasapuoliseen käsittelyyn. Talou-
dellisia vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon, että yhdistämishankkeet 
aiheuttavat aina merkittäviä ja pitkälle aikavälille ajoittuvia kustannuksia.  

 
 Selvityksessä yhdistämisen vaikutuksia on arvioitu kolmen mallin pohjalta. Sel-

vityksestä puuttuu niin sanottu 0-vaihtoehto, minkä vuoksi tarkastelu on jäänyt 
liian kapeaksi. Selvityksen mallit jättävät myös monia kysymyksiä avoimiksi. 
Esimerkiksi sitä, miten tasapaino eri prosessilajeissa ratkaistavien asioiden 
vaatimien resurssien välillä toteutettaisiin, ei ole arvioitu. Tähän liittyen on sa-
malla todettava, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on vuosittain saapunut 
huomattavasti enemmän asioita kuin korkeimpaan oikeuteen. Näköpiirissä ei 
myöskään ole, että määrä tulevaisuudessa merkittävästi alenisi. Pyrkimyksenä 
on laajentaa korkeimman hallinto-oikeuden valituslupajärjestelmää nykyisestä. 
Hallintolainkäytön alaan kuuluvien asioiden luonne huomioon ottaen valituslu-
pajärjestelmää ei kuitenkaan voida rakentaa puhtaan prejudikaattiperusteen va-
raan. 

 
 Lisäksi korkein hallinto-oikeus korostaa, että sen toiminnasta aiheutuvat talou-

delliset vaikutukset eivät rajoitu sen omaan toimintaan, vaan heijastuvat laajalti 
koko yhteiskuntaan, yksilöiden oikeuksiin, hallinnon toimivuuteen ja elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiin. 
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2 Kaikkien lausunnonantajien kannanotot työryhmän näkemyksiin 
ja arvioihin 

 

 

2.1 Yleistä 

 

Yleisellä tasolla lausunnonantajien näkemykset erosivat melko paljon suhtautumi-
sessa työryhmän mietinnössä esitettyihin kannanottoihin ja arvioihin. Suurin osa lau-
sunnonantajista piti työryhmän lähtökohtaa oikeana ja oli samaa mieltä siitä, että 
korkeimpien oikeuksien mahdollisen yhdistämisen arvioinnissa ensisijaisena kriteeri-
nä tulee olla vaikutus lainkäytön laatuun, ei yhdistämisestä mahdollisesti saavutetta-
vat taloudelliset säästöt. Siten oikeaan osuneena pidettiin työryhmän lähtökohtaa 
selvittää, toteuttaisiko yhdistetty ylin tuomioistuin korkeimpien oikeuksien perustus-
lailliset tehtävät paremmin ja tehokkaammin kuin kaksi erillistä korkeinta oikeutta ja 
mitä hyötyjä ja haittoja yhdistämisestä aiheutuisi. 
 
Usea lausunnonantaja näki työryhmän mietinnön keskeisimpinä puutteina kolme 
tekijää. Ensinnäkin työryhmän katsottiin keskittyvän arvioinnissaan yhdistymisestä 
ajateltavissa oleviin hyötyihin eikä selvittävän yhdistämisen mahdollisia haittavaiku-
tuksia riittävällä tavalla. Toiseksi työryhmän ei katsottu lainkaan arvioivan korkeimpi-
en oikeuksien yhdistämiselle vaihtoehtoisia keinoja ratkaista nykytilanteen ongelmia. 
Kolmanneksi työryhmän ei arvioida sijoittavan kysymystä korkeimpien oikeuksien 
yhdistämisestä tuomioistuinlaitoksen ja lainkäyttöjärjestelmän kehittämisen kokonai-
suuteen toimeksiannossa vaaditulla tavalla. 
 

 

2.2 Ylimpien tuomioistuinten toimintaympäristön muutokset 

 

Lausuntopyynnössä pyydettiin lausunnonantajia arvioimaan työryhmän esittämiä 
eräitä keskeisiä ylimpien tuomioistuinten toimintaympäristössä tapahtuneita muutok-
sia ja näiden tekijöiden vaikutuksia ylimpien tuomioistuinten toimintaan. Lisäksi tie-
dusteltiin lausunnonantajan näkemystä siitä, miten esitetyt muutostekijät vaikuttavat 
arvioitaessa korkeimpien oikeuksien yhdistämisen tarvetta. 
 
Suuri osa lausunnonantajista oli työryhmän kanssa samaa mieltä siitä, että ylimpien 
tuomioistuinten yhteiskunnallinen toimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosi-
kymmenten aikana merkittävästi. Toisaalta etenkin tuomioistuimet katsoivat, että 
perus- ja ihmisoikeussuojan kasvava merkitys, oikeuden eurooppalaistuminen, oi-
keudenalojen väliset muutokset, asiantuntemuksen korostuminen, yhteiskunnan digi-
talisoituminen ja tuomioistuinlaitoksessa jo tapahtuneet muutokset koskettavat kaik-
kia tuomioistuimia kaikissa oikeusasteissa. Myös alemmat oikeusasteet joutuvat rat-
kaisutoiminnassaan ottamaan huomioon ne perusoikeudet, joista kulloinkin ratkais-
tavassa asiassa on kysymys samoin kuin soveltamaan enenevässä määrin 



16 

EU-oikeudellista sääntelyä. Tuomioistuinten nykytilaa todettiinkin olevan tarpeellista 
arvioida ja kehittää toimintaympäristön muutosten vuoksi. 
 
Osa lausunnonantajista näki mietinnössä esiin tuodut toimintaympäristön muutoste-
kijät sekä oikeusturvan toteutumisen varmistamisen muuttuneessa toimintaympäris-
tössä painaviksi perusteiksi yhden korkeimman oikeuden järjestelmään siirtymiselle. 
Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus ja osa hallinto-oikeuksista sen sijaan arvioivat, 
ettei muutos ole niin merkittävä, että se edellyttäisi korkeimpien oikeuksien yhdistä-
mistä. 
 
Keskeisimpänä toimintaympäristön muutostekijänä lausunnonantajat pitivät asian-
tuntemuksen kasvanutta ja edelleen kasvavaa merkitystä sääntelyn monimutkaistu-
essa. Yhtäältä tämän katsottiin puoltavan korkeimpien oikeuksien yhdistämistä. Toi-
saalta esimerkiksi Asianajajaliitto korostaa erityisasiantuntemuksen säilyttämisen ja 
kehittämisen tarpeellisuutta myös alemmissa oikeusasteissa sekä hallintomenette-
lyissä. Tältä osin lausunnoissa esitetään huoli korkeimman hallinto-oikeuden nykyi-
sen asiantuntemuksen menettämisestä mahdollisessa yhdistämistilanteessa. Jat-
kossakin on tärkeää turvata riittävä asiantuntemus ylimmässä hallintoasioita käsitte-
levässä tuomioistuimessa. Mietinnössä ei kaikilta osin katsotakaan riittävän tarkasti 
arvioidun sitä, miten yhdistetyn tuomioistuimen erityisasiantuntemus kaikkien hallin-
tolainkäytön osa-alueiden osalta varmistettaisiin. Kaiken kaikkiaan todettiin, että riit-
tävään asiantuntemuksen taso ja myös erityisasiantuntemus tietyillä aloilla tulee säi-
lyttää kaikissa tilanteissa. 
 
Työryhmän mietinnön ulkopuolisina toimintaympäristön muutostekijöinä lausunnois-
sa kiinnitettiin huomiota viime vuosien taloudellisen laman vaikutuksiin tuomioistuin-
laitokseen samoin kuin sosiaalivakuutuksen korvausasioiden käsittelyn medikalisoi-
tumiseen, mikä on johtanut lääketieteellisen asiantuntijatiedon merkityksen kasvuun 
juridisessa päätöksenteossa. Lisäksi Ympäristöministeriö huomauttaa, että toimin-
taympäristön muutoksissa tarkastelun kohteeksi olisi tullut ottaa myös sellaisia muu-
toksia, jotka vaikuttavat vain toisen korkeimman oikeuden työhön. Ministeriö toteaa 
erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden työhön vaikuttavan sellaisten uudistusten, 
joita julkishallinnossa suunnitellaan ja toteutetaan. Sekä kunnallishallinto että valti-
onhallinnon kaikki tasot ovat suurten rakenteellisten uudistusten kohteena. Kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaisutoiminnalla on keskeinen merkitys hallintoviran-
omaisten päätösten ohjaamisessa ja sen tärkeys korostuu virastojen muutoksissa. 
 

 

2.3 Kansainvälinen vertailu 

 

Lausuntopyynnössä tiedusteltiin lausunnonantajien näkemystä mahdollisuuksista 
hyödyntää mietintöön sisältyvässä kansainvälisessä vertailussa esiin tuotuja seikkoja 
Suomen tuomioistuinjärjestelmän rakennetta arvioitaessa. Lisäksi pyydettiin arvioi-
maan Virossa ja Sveitsissä omaksuttuja järjestelmiä. 
 
Lausunnonantajat tuovat esiin, että mietinnön liitteeksi on laadittu kattava, mutta 
yleispiirteittäinen kansainvälinen vertailu. Vaikka kyseinen vertailu on toteutettu ylei-
sellä tasolla, se osoittaa eri maissa omaksuttujen ratkaisujen erilaisuuden. Kaikissa 
vertailuun sisältyneissä maissa oikeuslaitosta on kehitetty, mutta tämä on tapahtunut 
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taloudellisten ja poliittisten realiteettien rajoissa ja valtion omista historiallisista lähtö-
kohdista käsin. Yleispätevää kaavaa optimaaliselle oikeuslaitokselle ei vertailussa 
ole etsitty, eikä sellaista lausunnonantajien näkemyksen mukaan ole löydettävissä-
kään. Vaikka tavoite ja siinä noudatettavat periaatteet ovat selvät, konkreettiset rat-
kaisut on räätälöitävä ja ankkuroitava kulloinkin kysymyksessä olevaan yhteiskun-
taan. Mihinkään konkreettisiin johtopäätöksiin esitetty vertailu ei anna aihetta ja lau-
sunnonantajat pitävätkin selvitystä lähinnä problematiikkaa valottavana tausta-
aineistona. 
 
Mietinnössä on kuvattu tarkemmin Viron ja Sveitsin järjestelmiä, joissa on vain yksi 
korkein oikeus. Usea lausunnonantaja kritisoi esimerkkimaiden valintaa. Näiden lau-
sunnonantajien näkemyksen mukaan kumpikaan valituista maista ei sääntelyratkai-
sultaan tai oikeudelliselta kulttuuriltaan ja perinnöltään ole erityisen lähellä Suomea. 
Lisäksi Virossa tuomioistuinlinjat on yhdistetty jo väliasteen valitustuomioistuimessa. 
Sveitsin osalta puolestaan todetaan, ettei se kuulu Euroopan unioniin ja on valtio-
muodoltaan liittovaltio. Edelleen molemmissa valtioissa ylimmällä tuomioistuimella on 
myös lakien perustuslainmukaisuuteen liittyviä kontrollitehtäviä.  
 
Toisaalta esitetään myös, että Viron mallia voitaisiin hyödyntää Suomen järjestelmän 
muutostarpeita arvioitaessa. Olennaisena vertailumaiden järjestelmissä nähdään se, 
että prosessilajit ovat niissä erilliset, mutta organisatoriset järjestelyt on pyritty teke-
mään järkevästi ja oikeuskäytännön yhdenmukaisuus- ja laatuvaatimuksia koros-
taen. 
 
Vaihtoehtoisina ja mietinnössä käytettyjä vertailumaita parempana vaihtoehtona mo-
ni lausunnonantaja olisi pitänyt Suomen tuomioistuinjärjestelmään läheisemmässä 
suhteessa olevaa Ruotsia ja mahdollisesti Norjaa. Asian mahdollisessa jatkoselvit-
tämisessä pidettiinkin tärkeänä ottaa tarkemman kansainvälisen vertailun kohteeksi 
myös nämä maat. Esimerkiksi ympäristöministeriö kiinnittää huomiota siihen, että jos 
olisi tarkasteltu myös sellaista maata, jossa on kaksi korkeinta oikeutta, olisi voitu 
paremmin arvioida nykyisen kahden korkeimman oikeuden järjestelmän kehittämisel-
lä saavutettavia etuja. 
 
Yleisesti todetaan, että Suomessa on kaikissa rakenteita koskevissa ratkaisuissa 
pyrittävä nimenomaan Suomeen soveltuviin johdonmukaisiin toteutustapoihin. Ra-
kenteita ei ole mahdollista kopioida toisenlaisesta toimintaympäristöstä, vaan organi-
saatiot tulee rakentaa tuomioistuinten tehtävien asettamien vaatimusten mukaisiksi. 
Edelleen huomautetaan, että vertailussa tulee ottaa huomioon myös se, että kor-
keimpien oikeuksien mahdollinen yhdistäminen ei vaikuttaisi vain näihin tuomiois-
tuimiin, vaan sillä olisi vaikutuksia myös koko alempaan tuomioistuinjärjestelmään. 
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2.4 Korkeimpien oikeuksien toimivalta, tehtävät, lainkäyttö ja tuomioistuimissa 
käsiteltävät asiat 

 

Lausunnonantajia pyydettiin arvioimaan, mikä merkitys tulisi antaa nykyisten kor-
keimpien oikeuksien toimivaltaa, tehtäviä, lainkäyttöä ja tuomioistuimissa käsiteltäviä 
asioita koskeville eroavuuksille arvioitaessa yhtäältä tarvetta ja toisaalta mahdolli-
suuksia korkeimpien oikeuksien yhdistämiselle. 
 
Osa etenkin hallinto-oikeuspuolen lausunnonantajista pitää korkeimpien oikeuksien 
yhdistämistä mahdottomana sen vuoksi, että nykyisten korkeimpien oikeuksien toi-
mivalta, tehtävät, lainkäyttö ja käsiteltävät asiat eroavat toisistaan merkittävällä taval-
la. Nykyisten eroavaisuuksien katsotaan pikemminkin puoltavan molempien tuomio-
istuinten säilyttämistä oman toimialansa ylimpänä erikoistuneena substanssituomio-
istuimena. Myöskään sen, että samassa tuomioistuimessa sovellettaisiin kolmea eri 
prosessilajia, ei nähdä olevan omiaan selventämään oikeudenkäyntiä. Nykyisten 
korkeimpien oikeuksien tukitoimintoja arvioidaan tästä huolimatta voitavan kehittää 
rationaalisempaan ja osin määrärahojakin säästävään suuntaan. Esimerkiksi tuoma-
ri- ja esittelijävaihtoa sekä tuomareiden käytettävyyttä muussa tuomioistuimessa 
tulisi kehittää nykyistä joustavampaan suuntaan. 
 
Suurempi osa lausunnonantajista kuitenkin arvioi, ettei korkeimpien oikeuksien toi-
minta saisi olla niin erilaista keskenään kuin se nykyisin on. Vaikka korkeimman hal-
linto-oikeuden arvioidaan olevan asioiden laadun suhteen monipuolisempi tuomiois-
tuin kuin korkein oikeus, myös korkeimmassa oikeudessa siviili- ja rikosasioiden kes-
kinäinen erilaisuus on suuri. Molemmissa tuomioistuimissa tehtävät nähdään siten 
hyvin vaihteleviksi. Näiden lausunnonantajien näkemyksen mukaan suurin ero ny-
kyisten korkeimpien oikeuksien välillä on prosessien erilaisuus, mikä vaikuttaa asioi-
den käsittelijöiden lähestymistapaan heidän etsiessään ratkaisua kulloinkin esillä 
olevaan ongelmaan. Huomiota kiinnitetään kuitenkin tuomareiden yhtenäiseen pe-
ruskoulutukseen ja ylimpien tuomioistuinten sisäisen organisaation samankaltaisuu-
teen ja arvioidaan, etteivät eroavaisuudet voi olla niin suuria, että ne olisivat esteinä 
yhdistämiselle. 
 
Korkeimpien oikeuksien toimivaltaan ja tehtäviin liittyen korostetaan tässä yhteydes-
sä erityisesti elinkeinoelämän puolelta hallintolainkäytön ja hallintotuomioistuinten 
roolia sekä kansalaisten arkipäivää koskevissa että elinkeinoelämän ja yhteiskunnan 
kannalta kauaskantoisissa ja merkittävissä asioissa. Tämän todetaan heijastavan 
vaikutuksensa myös korkeimman hallinto-oikeuden asemaan ja rooliin sekä kor-
keimpien oikeuksien organisatorisen yhdistämisen perustana oleviin lähtökohtiin. 
Osa lausunnonantajista viittaa tarpeeseen muuttaa korkein hallinto-oikeus ennakko-
päätöstuomioistuimeksi korkeimman oikeuden tavoin. Muun muassa Verohallinnon 
käsityksen mukaan yhdistetty ylin tuomioistuin pystyisi ennakkoratkaisuillaan ohjaa-
maan vero-oikeudellista oikeuskäytäntöä nykyistä paremmin ja yhdistämisen yhtey-
dessä voitaisiin vahvistaa ylimmän tuomioistuimen asemaa ennakkopäätöstuomiois-
tuimena. Valitusluvan myöntämiskäytännön ennakkopäätösperusteella ei tulisi kui-
tenkaan olla kohtuuttoman tiukka. Lisäksi huomiota kiinnitetään kysymykseen mah-
dollisimman samantasoisista oikeusturvan takeista kolmiportaisessa yleisessä lain-
käytössä ja kaksiportaisessa hallintolainkäytössä. 
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Osa lausunnonantajista sen sijaan on maltillisemmalla kannalla painottaen korkeim-
man hallinto-oikeuden valituslupajärjestelmän laajentamista, kuitenkin se huomioi-
den, että hallinnon lainalaisuuden turvaamisen vuoksi korkeimman hallinto-oikeuden 
rooli ylimpänä tuomioistuimena on erilainen ja laajempi kuin korkeimman oikeuden 
rooli yleisiä tuomioistuimia riita- ja rikosasioissa ennakkopäätöksin ohjaavana tuo-
mioistuimena. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton näkemyksen mukaan vali-
tuslupajärjestelmän rakenteen ja valitusluvan myöntämisedellytysten tulee tästä 
syystä olla korkeimmassa hallinto-oikeudessa erilaiset kuin korkeimmassa oikeudes-
sa, jotta ei kavenneta kansalaisten muutoksenhakumahdollisuuksia ja samalla lisätä 
epätasapainoa eri linjojen välillä tuomioistuimissa tapahtuvan käsittelyn osalta. 
 
Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota mietinnössä esitettyyn ajatukseen siitä, että 
hallinnon nykyinen oikaisuvaatimusjärjestelmää voitaisiin kehittää aidoksi ensimmäi-
seksi muutoksenhakuasteeksi. Muun muassa Vakuutusoikeus huomauttaa, että tä-
mä edellyttäisi laajoja organisatorisia muutoksia hallinnon muutoksenhakujärjestel-
mään, minkä lisäksi on perusteltua erottaa hallintovalta ja tuomiovalta toisistaan. 
Hallinnon sisäiset oikaisuelimet ovat hallintoa eikä niitä tule rinnastaa tuomioistuimiin 
muutoksenhakuasteena. Yhdessä lausunnossa esitetään yhdistettäväksi nykyiset 
kaksi tuomioistuinlinjaa siten, että hallintolainkäytön tuomioistuinjärjestelmä muute-
taan kolmiportaiseksi yhdistämällä hallinto-oikeudet käräjäoikeuksiin, lisäämällä kah-
den hovioikeuden tehtäviin hallintoylioikeuden tehtävät ja yhdistämällä korkeimmat 
oikeudet molemmat linjat kattavaksi puhtaaksi prejudikaattituomioistuimeksi. 
 

 

2.5 Tuomioistuinlinjajaon rajapinta-asiat ja mietinnössä esitetty oikeuskäytäntö 

 

Mietinnössä on kuvattu esimerkkejä asiaryhmistä, joissa työryhmä on tunnistanut 
korkeimpien oikeuksien käsittelemissä asioissa liityntää toisen tuomioistuinlinjan asi-
oihin. Lisäksi on esitetty oikeuskäytäntöä tilanteista, joissa on esiintynyt epäselvyyttä 
toimivaltaisesta tuomioistuimesta sekä tilanteista, joissa yleiset tuomioistuimet ja 
hallintotuomioistuimet tulkitsevat samoja oikeussääntöjä samantyyppisissä tilanteis-
sa. Samoin tuodaan esiin asiaryhmiä, joissa asian ratkaisu edellyttää toisen tuomio-
istuinlinjan asioiden ja oikeuskäytännön tuntemusta. Lausuntopyynnössä tiedusteltiin 
lausunnonantajan näkemystä siitä, ovatko mietinnössä esitetyt asiaryhmät ja oikeus-
käytäntö olennaisia arvioitaessa tarvetta korkeimpien oikeuksien yhdistämiselle. 
 
Erityisesti osa hallintolainkäyttöä edustavista lausunnonantajista samoin kuin esi-
merkiksi työ- ja elinkeinoministeriö kritisoivat esitetystä selvityksestä tehtyjä johto-
päätöksiä. Selvityksessä todetaan luetellun esimerkkejä asiaryhmistä, joissa on tun-
nistettu lähtökohtaista liityntää molempiin tuomioistuinlinjoihin sekä selostetun yksit-
täisiä oikeustapauksia, joissa korkeimmat oikeudet ovat tulkinneet samoja oikeusläh-
teitä. Nämä lausunnonantajat toteavat työryhmän tehneen oikeustapauksista johto-
päätöksen, jonka mukaan yhdistetty ylin tuomioistuin selkeyttäisi toimivaltakysymyk-
siä ja parantaisi lainkäytön laatua. 
 
Johtopäätöstä kritisoidaan toteamalla, että toisin kuin selvityksessä on katsottu, yk-
sittäisistä asiaryhmistä, esille otetuista oikeustapauksista tai korkeimpien oikeuksien 
oikeuskäytännöstä muutenkaan ei voida päätellä, että yhdistetty ylin tuomioistuin 
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ohjaisi paremmin oikeus- ja hallintokäytäntöä. Selvityksessä ei ole tältä osin kiinnitet-
ty huomiota siihen, että riita-, rikos- ja hallintoprosessit ovat prosesseina erillisiä ja 
eriaikaisia, minkä lisäksi ratkaistava asia ja kysymyksenasettelu ovat niissä erilaiset. 
Lisäksi ristiriitaisten ratkaisujen määrää pidetään marginaalisena suhteessa kor-
keimpien oikeuksien käsittelemien asioiden kokonaisuuteen. Siten mietinnössä esi-
tettyjen johtopäätösten tueksi todetaan kaivatun tarkempaa analyysia. 
 
Etenkin yleisen puolen tuomioistuimet sen sijaan pitävät mietinnössä esitettyä selvi-
tystä havainnollisena ja arvioivat esimerkkioikeuskäytännön hyväksi näytteeksi siitä, 
miksi korkeimpien oikeuksien yhdistämistä tulisi vakavasti puoltaa. Esimerkkien tode-
taan olevan olennaisia hahmottamaan kokonaisuutta. Selvityksen todetaan osoitta-
van, että tuomioistuinlaitoksen nykyiset vahvalle kahtiajaolle perustuvat rakenteet 
eivät anna enää riittäviä takeita sille, että lainkäyttö eri tuomioistuinlinjoilla on riittä-
vän yhdenmukaista ja johdonmukaista samoin kuin sille, että käytettävissä oleva 
asiantuntemus voidaan hyödyntää parhaalla tavalla. Ongelman arvioidaan vielä ko-
rostuvan kahtia jakaantuneessa ylimmässä lainkäytössä. Ylimmän lainkäytön olen-
naisena tehtävänä nähdään oikeuskäytännön ohjaaminen ja sen yhdenmukaisuu-
desta huolehtiminen. 
 
Kaiken kaikkiaan suurin osa lausunnonantajista pitää tärkeänä, että mietinnössä 
esitettyjä ristiriitatilanteita pyritään estämään ja näin vahvistamaan oikeusvarmuutta. 
Lainkäytössä ei voida hyväksyä tilannetta, jossa samasta oikeudellisesta ongelmasta 
annetaan erilaiset ratkaisut, joiden on kuitenkin tarkoitettu ohjaavan lainkäyttäjiä. 
Korkein oikeus huomauttaa, että vaikka työryhmän erittelemissä ristikkäisissä tai 
sellaisilta vaikuttavissa ratkaisuissa kummankin tuomioistuimen tekemät ratkaisut 
olisivatkin oikeudelliselta kannalta perusteltavissa, tällaiset ratkaisut ja erilaiset lain-
tulkinnat ovat omiaan heikentämään ihmisten luottamusta oikeuslaitokseen. Edelleen 
todetaan, että ongelmat voivat tulla ensimmäisen kerran esiin sattumanvaraisesti 
joko hallinto-oikeuksissa tai yleisissä tuomioistuimissa. Yhteisen linjan ei katsota 
voivan perustua siihen, kummalla linjalla ongelmaan ensimmäisen kerran joudutaan 
ottamaan kantaa. Yhtä vähän voidaan ajatella, että oikeustila määräytyy sen mu-
kaan, kumman ylimmän tuomioistuimen ratkaisu on viimeaikaisempi. Lisäksi tode-
taan olevan ilmeistä, että tämän kaltaisissa linjanmäärityksissä olisi usein hyvä ottaa 
huomioon niin hallinto-oikeudelliset kuin yleisissä tuomioistuimissa esiintyvät paino-
tukset ja pyrkiä löytämään ratkaisu, joka on kummastakin näkökulmasta kestävä. 
Kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta on mahdotonta, että oikean ratkaisun 
saaminen voisi riippua siitä, missä oikeudenkäyntimenettelyssä asia käsitellään. 
 
Ensisijaisena keinona toimivaltaan liittyvien epäselvyyksien poistoon moni lausun-
nonantajista näki muutokset lainsäädännössä. Toimivallan jakautumisen tulisi ilmetä 
yksiselitteisesti asianmukaisesti valmistellusta ja säädetystä normista eikä sitä tulisi 
tietoisesti jättää vaikeasti ennakoitavan tuomioistuinkäytännön varaan. Toisaalta 
työryhmän selvitystyön todetaan myös tarjoavan pohjan sen kysymyksen arvioimisel-
le, olisiko ongelma ratkaistavissa muodostamalla uusi ylin tuomioistuin tavalla, joka 
ei välttämättä edellyttäisi kaikista nykyisistä perusrakenteista luopumista. 
 
Lausuntopyynnössä pyydettiin edellä mainitun lisäksi lausunnonantajia tuomaan 
esiin muita mahdollisia vastaavia asiaryhmiä, joissa korkeimpien oikeuksien käsitte-
lemissä asioissa on tunnistettu liityntää toisen tuomioistuinlinjan asioihin. Ympäris-
töministeriö nostaa esiin korkeimmassa oikeudessa käsiteltävien maaoikeusasioiden 
yhteydet korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäviin alueiden käytön, kaavoituk-
sen ja rakentamisen asioihin. Lisäksi maaoikeusasioihin liittyy valitukset luonnon-
suojelulain nojalla suoritetuista lunastustoimituksista. Myös ympäristörikoksia ja 
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-vahinkoja koskevilla asioilla todetaan olevan yhtymäkohtia tuomioistuinlinjojen välil-
lä, minkä lisäksi monilla korkeimmassa oikeudessa käsiteltävillä ympäristöasioilla 
saattaa olla liityntöjä yksityisoikeudellisiin kysymyksiin kuten esimerkiksi kuolinpesän 
tai konkurssipesän vastuut. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ainakin perusteettomasti saadun valti-
onosuuden takaisinperintää koskevat asiat ovat sellaisia, joita on käsitelty sekä kor-
keimmassa hallintotuomioistuimessa hallintoasian eli takaisinperinnän lainmukaisuu-
den osalta että yleisessä tuomioistuimessa avustuspetosta koskevan rikosasian 
osalta. Työtuomioistuimelle esitettyjen lausuntopyyntöjen käsittelyn yhteydessä puo-
lestaan on käynyt ilmi, että samoihin virkamiesten palkkausetuihin (ns. pääkaupunki-
seutulisä) liittyviä tulkintakysymyksiä on käsitelty eri aikoina yleisissä tuomioistuimis-
sa sekä hallintolainkäyttölain mukaisessa oikeudenkäynnissä hallinto-oikeudessa ja 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Markkinaoikeusuudistuksen jälkeen taas on 
mahdollista se, että patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tehty valitus immate-
riaalioikeuden rekisteröinnin kumoamista koskevasta päätöksestä ja saman immate-
riaalioikeuden loukkaamista koskeva riita-asia käsitellään yhdessä samassa markki-
naoikeuden istunnossa, tosin soveltaen kahta eri prosessilajia. Sen jälkeen kun asiat 
on ratkaistu markkinaoikeudessa, eroavat valitustiet toisistaan. Rekisteröinnin ku-
moamista koskevaa valituslupaa on 1.9.2013 jälkeen vireille tulleissa asioissa haet-
tava korkeimmalta hallinto-oikeudelta, kun taas riita-asiassa lupaa hakea muutosta 
markkinaoikeuden tuomioon on pyydettävä korkeimmalta oikeudelta. 
 
Konkurssiasiamiehen toimisto kiinnittää huomiota maksukyvyttömyyslainsäädännön 
soveltamistapauksiin, joista merkittävimpänä se pitää jätelainsäädännön soveltamis-
ta konkurssitilanteessa. Korkein hallinto-oikeus on pitänyt konkurssipesää jätelain 
mukaisen jätteen haltijana, vaikka jäte oli syntynyt jo velallisyhtiön toiminnan aikana. 
Tästä seuraa, että konkurssipesän oli huolehdittava jätteen kuljetuksen järjestämi-
sestä, mistä johtuen konkurssipesä oli ns. massavelkaisessa vastuussa ongelmajät-
teen puhdistamiskustannuksista. Konkurssioikeudellisesta näkökulmasta tarkasteltu-
na vastuu velallisen toiminnasta aiheutuneen jätteen käsittelyn kustannuksista puo-
lestaan on konkurssisaatavan asemassa. Valinta kahden tuomioistuin linjan välillä 
voi käytännössä tapahtua sattumanvaraisesti. Sisällöllisesti vastuu jätehuollon järjes-
tämisestä määrätään hallintomenettelyssä ja hallintotuomioistuimessa. Pesän varo-
jen käyttö valvottavien ja massavelkojen maksamiseen määritellään puolestaan lop-
putilityksessä, jonka moite käsitellään yleisessä tuomioistuimessa. Näin ollen tapa-
ukset voivat päätyä lopulta joko korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan oi-
keuteen.  
 
Toisena esimerkkinä konkurssiasiamiehen toimisto mainitsee ympäristövastuut kon-
kurssitilanteissa ja toteaa, ettei tällä hetkellä ole voimassa olevaa säännöstä siitä, 
mikä on ympäristölainsäädännöstä johtuvien vastuiden asema konkurssissa. Korkein 
hallinto-oikeus on todennut, että jätelain kannalta konkurssipesä katsotaan velallis-
yhtiön toiminnassa syntyneen ongelmajätteen haltijaksi, jonka tulee huolehtia jäte-
huollon järjestämisestä. Vallitsevan tulkinnan mukaan konkurssipesä ei ole kuiten-
kaan massavelkaisessa vastuussa velallisen toiminnassa aiheutuneesta maaperän 
tai pohjaveden pilaantumisesta tai velallisen toiminnassa aiheutetusta ympäristöva-
hingosta, jos konkurssipesä ei jatka ympäristöä pilaavaa toimintaa. 
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2.6 Korkeimpien oikeuksien johtaminen ja hallinto sekä henkilöstö ja muut 
resurssit 

 

Mietinnössä on tarkasteltu nykyisten korkeimpien oikeuksien johtamista ja hallintoa, 
henkilöstöä, toimitiloja ja määrärahoja. Tämän tarkastelun valossa on lausuntopyyn-
nössä pyydetty lausunnonantajan näkemystä mahdollisuuksista yhdistää korkein 
oikeus ja korkein hallinto-oikeus samoin kuin esittämään arvio siitä, mitä toiminnalli-
sia hyötyjä ja/tai haittoja tästä voisi syntyä. 
 
Lausunnonantajien arvion mukaan nykyisten korkeimpien oikeuksien hallinto, henki-
löstö ja määrärahat ovat melko samankaltaiset. Sisäisen hallinnon osalta arvioidaan, 
että tuomioistuinten yhdistäminen voisi turvata paremmin toimintojen hoitamisen sai-
rastumisten ja lomien aikana. Lisäksi todetaan, että suuremmassa organisaatiossa 
lainkäytön tukitehtävien järjestämisestä sekä panostamisesta tulevaisuudessa lain-
käytön digitalisoitumiseen olisi mahdollisesti saavutettavissa toiminnallisia ja jonkin 
verran taloudellisiakin hyötyjä. Taloudellisia säästöjä saavutettaisiin, kun johtamises-
sa, hallinnossa, tukitoiminnoissa ja toimitiloissa purettaisiin päällekkäisiä toimintoja. 
Toisaalta korostetaan, ettei lainkäyttöhenkilöstön määrää pidä vähentää, jotta voi-
daan turvata edellytykset entistä laadukkaampaan lainkäyttöön. Tuusulan käräjäoi-
keus toteaa tässä yhteydessä, että myös yhdistämällä alempia oikeusasteita sellai-
silla paikkakunnilla, joissa sijaitsee sekä hovi- että hallinto-oikeus tai jokin erikois-
tuomioistuin, olisi saavutettavissa vastaava säästövaikutus toiminnallisten edellytys-
ten kärsimättä. 
 
Osa lausunnonantajista kiinnittää huomiota myös siihen, että nykyisten korkeimpien 
oikeuksien tukitoimintoja yhdistämällä voitaisiin aikaansaada toiminnallisia ja talou-
dellisia hyötyjä ilman, että tuomioistuimet yhdistettäisiin organisatorisesti. Estettä ei 
nähdä sille, että nykyiset korkeimmat oikeudet käyttäisivät samoja tukipalveluja ja 
siirtyisivät yhteisiin toimitiloihin. Tällä arvioidaan voitavan säästää merkittävästi vuok-
rissa. Toisaalta esimerkiksi Lakimiesliitto tuo esiin, että yhteisten tilojen löytäminen 
molemmille tuomioistuimille on haastavaa, minkä lisäksi huomautetaan, että mo-
lemmilla tuomioistuimilla on tällä hetkellä tilat pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.  
 

 

2.7 Kannanotot työryhmän arvioihin yhdistämisen vaikutuksista 

 

2.7.1 Yleistä 

Lausuntopyynnössä tiedusteltiin lausunnonantajan näkemystä yhdistämisen hyödyis-
tä ja/tai haitoista arvioitaessa oikeuskäytännön laatua. Samoin pyydettiin arvioimaan 
muita mietinnössä esitettyjä yhdistämisen vaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia se-
kä kertomaan sellaisista mahdollisista vaikutuksista, joita ei ole esitetty työryhmän 
mietinnössä. Edelleen tiedusteltiin, minkä merkityksen lausunnonantaja antaa tunnis-
tetuille eri vaikutuksille arvioitaessa tarvetta korkeimpien oikeuksien yhdistämiselle. 
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Yleisellä tasolla suurin osa lausunnonantajista yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, 
että mahdollisen yhdistämisen vaikutukset lainkäytön laatuun ovat vahvasti riippu-
vaisia yhdistämisen toteuttamistavasta. Seuraavassa on esitetty lausunnonantajien 
kannanottoja työryhmän esittämiin arvioihin yhdistämisen vaikutuksista oikeuskäy-
tännön laadun eri osa-alueisiin. 
 

 

2.7.2 Oikeuskäytännön laatu 

Yhdenmukainen tulkinta 
 
Työryhmä on todennut mietinnössään, että korkeimpien oikeuksien yhdistäminen 
edistäisi merkittävästi oikeuskäytännön yhdenmukaisuutta luomalla paremmat edel-
lytykset sille, että ylimmän tuomioistuimen ennakkopäätökset olisivat johdonmukai-
sia, eikä nykyisen kaltaista vaaraa ristiriitaisista ennakkopäätöksistä olisi. 
 
Edellä kohdassa 2.5 on käsitelty lausunnonantajien kannanottoja tuomioistuinlinjaja-
on rajapinta-asioihin ja mietinnössä esitettyyn tätä koskevaan oikeuskäytäntöön. Jo 
todetun lisäksi lausunnonantajat korostavat lainsäädännön yhdenmukaisen tulkinnan 
osalta erityisesti oikeusvarmuutta. On tärkeää, että niin yksityiset henkilöt ja yhteisöt 
kuin viranomaisetkin tietävät, mikä on kussakin kysymyksessä noudatettava tulkinta, 
ja että he voivat luottaa myös toisessa tuomioistuimessa tai tuomioistuinlinjassa tul-
kinnan pysyvyyteen tai ratkaisujen johdonmukaisuuteen tilanteissa, joissa tulkintaa 
on aihetta muuttaa. 
 
Edelleen huomautetaan, että erilaisten tulkintojen väistämättömänä seurauksena on 
se, että myös tuomioistuinten uskottavuus rapautuu. Kestämättömänä pidetään ti-
lannetta, jossa ylimpien oikeuksien ratkaisut ovat keskenään ristiriitaiset. Osa lau-
sunnonantajista katsoo, ettei yhtenäistä tulkintaa voida taata pelkästään lisäämällä 
ylimpien tuomioistuinten yhteistyötä. Kummallakin ylimmällä tuomioistuimella on rat-
kaistavanaan omat asiansa, eikä – samanlaisten kysymysten ollessa yhtä aikaa vi-
reillä kummassakin tuomioistuinlinjassa – ole olemassa laissa säänneltyä tapaa, jolla 
toinen tuomioistuin voisi omaksua toisen piirissä esiintyviä näkemyksiä. Tuomiois-
tuinten välisen yhteistyön ei todeta olevan ongelmatonta myöskään riippumattomuu-
den näkökulmasta. 
 
Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota myös korkeimpien oikeuksien yhteiskunnal-
lisessa toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja huomautetaan tapahtunei-
den muutosten korostavan nykyisin ennakkopäätösten merkitystä oikeustilan selven-
tämiseksi ja yhdenmukaisuuden turvaamiseksi. Yhdistetty ylin tuomioistuin pystyisi 
ennakkoratkaisuillaan ohjaamaan oikeuskäytäntöä nykyistä paremmin. Esimerkiksi 
osa käräjäoikeuksista pitää oikeuskäytännön laatuun liittyviä seikkoja painavimpina 
yhdistämistä puoltavina argumentteina. Perusoikeudet saisivat yhdistetyssä ylim-
mässä tuomioistuimessa yhdenmukaisen tulkinnan ja myös muiden oikeudenalojen 
ylin kansallinen soveltaminen olisi yhden tuomioistuimen tehtävänä. 
 
Edellä mainituilla perusteilla osa lausunnonantajista yhtyy työryhmän arvioon siitä, 
että yhdistetyllä korkeimmalla oikeudella olisi paremmat edellytykset oikeuskäytän-
nön yhtenäisyyden vaalimiseen. 
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Muun muassa professori Vuorenpää kiinnittää huomiota siihen, voidaanko pelkkien 
ennakkopäätösten avulla parantaa lainkäytön tasoa mietinnössä esitetyllä tavalla ja 
esittää pohdittavaksi myös alempien tuomioistuinten yhdistämistä. Suurin osa asiois-
ta kun käsitellään alemmissa tuomioistuimissa, eikä niiden ratkaisuista useinkaan 
saa muutoksenhakulupaa ylimpään tuomioistuimeen, mistä syystä tuomioistuinlinjo-
jen yhdistämistä voidaan myös alemmissa oikeusasteissa puoltaa tuomioistuinten 
asiantuntemuksen lisäämisellä. Toisaalta etenkin osa hallinto-oikeuksista arvioi, ettei 
yhdenmukaisen oikeuskäytännön varmistaminen ole riittävä peruste korkeimpien 
oikeuksien yhdistämiselle, vaan tulee selvittää vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tämä 
tavoite. 
 

Toimivallanjaon selkeys 
 
Työryhmä on todennut, että korkeimpien oikeuksien yhdistäminen selkiyttäisi eri 
tuomioistuinlinjojen välisiä toimivaltakysymyksiä, koska yhdistetty ylin tuomioistuin 
voisi ennakkopäätöksin linjata tulkinnanvaraisia toimivaltakysymyksiä molempien 
tuomioistuinlinjojen näkökohdat huomioon ottaen. Suuri osa lausunnonantajista yh-
tyy tähän näkemykseen. Pelkästään se, että olisi vain yksi ylin tuomioistuin, antaisi 
lausunnonantajien arvion mukaan paremmat edellytykset tarkastella ja ratkaista toi-
mivaltakysymyksiä. Samalla sen todetaan avaavan mahdollisuuden kehittää meka-
nismi, jonka avulla väärään linjaan lähtenyt juttu voitaisiin jo varhaisessa vaiheessa 
saada ohjatuksi oikeaan tuomioistuinlinjaan. 
 
Suuri osa lausunnonantajista yhtyy työryhmän näkemykseen myös siitä, että kor-
keimpien oikeuksien yhdistäminen selkeyttäisi tuomioistuinlaitoksen rakenteita ja 
muutoksenhakuteitä. Lausunnoissa esitetään huoli siitä, että kansalaisille on nykyisin 
tosiasiallisesti epäselvää, mikä on kummankin korkeimman oikeuden tehtäväkenttä 
ja siten yhdistäminen palvelisi erityisesti kansalaisia ja tuomioistuinten asiakkaita. 
Kansalaisille olisi selkeää, että ylintä tuomiovaltaa käyttäisi yksin ylin tuomioistuin. 
 
Lausunnonantajat kiinnittävät huomiota siihen, että riitainen ja epäselvä toimivaltaky-
symys on nykyisin ratkaistava usein asianosaisen valitseman tuomioistuinlinjan kai-
kissa oikeusasteissa, ennen kuin lopulta saadaan kanta siihen, oliko valittu linja oi-
kea. Yksittäisen asian käsittely joudutaan toisinaan aloittamaan toimivaltaratkaisun 
jälkeen alusta toisessa tuomioistuinlinjassa. Tällainen menettely on asianosaisten 
kannalta kohtuutonta sekä pääasiaratkaisun viipymisen että oikeudenkäyntikulujen 
kannalta. Myös tuomioistuinten voimavaroja kuluu tarpeettomassa määrin toimivalta-
kysymysten pohtimiseen ja asioiden moninkertaiseen käsittelemiseen. Edelleen to-
detaan, ettei takeita ole siitäkään, että valitun tuomioistuinlinjan ylin aste olisi toimi-
valtakysymyksestä samaa mieltä kuin kysymyksen ensimmäisessä linjassa ratkais-
sut tuomioistuin. Yhtenäinen ylin tuomioistuin selkeyttäisi tuomioistuinten rakennetta 
ja prosesseja erityisesti asiakkaiden kannalta ja estäisi tällaisen lopputuloksen. Kehi-
tys nähdään samansuuntaisena, mitä virastorakenneselvityshankkeessa on yleisesti 
esitetty valtion virastoille ja laitoksille. 
 
Kuten edellä on todettu, lausunnonantajien näkemyksen mukaan toimivallanjakoon 
liittyvät kysymykset tulee lähtökohtaisesti ratkaista lainsäädännöllä. Tästä huolimatta 
tulkintaongelmia ei käytännössä voida kokonaan välttää. Lisäksi huomautetaan, että 
lainsäätäjän reagoiminen havaittuihin ongelmiin ei aina voi olla riittävän nopeaa. Yh-
distetty ylin tuomioistuin voisi linjata tulkinnanvaraisia toimivaltakysymyksiä ottamalla 
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huomioon molempien tuomioistuinlinjojen näkökohdat. Siten korkeimpien oikeuksien 
yhdistämisestä olisi saavutettavissa toimivallanjaon selkeyttämisen kannalta hyötyä 
myös pääosin kaksilinjaisessa tuomioistuinlaitoksessa. 
 

Asiantuntemuksen turvaaminen 
 
Kuten edellä ylimpien tuomioistuinten toimintaympäristön muutostekijöiden kohdalla 
on todettu, lausunnonantajat ovat yhtä mieltä työryhmän kanssa siitä, että tuomiois-
tuimiin saapuvien asioiden monimutkaistuessa asiantuntijuuden merkitys korostuu ja 
tietyillä aloilla edellytetään myös erityisasiantuntijuutta. Lausunnonantajien näke-
mykset eroavat kuitenkin merkittävästi siinä, edistäisikö korkeimpien oikeuksien yh-
distäminen asiantuntemuksen turvaamista vai heikentäisikö se sitä. 
 
Etenkin yleisen puolen tuomioistuimet pitävät asiantuntemuksen turvaamista myös 
jatkossa yhdistämistä puoltavana painavimpana argumenttina ja arvioivat työryhmän 
mukaisesti, että yhdistäminen mahdollistaisi käytössä olevan asiantuntemuksen ny-
kyistä tehokkaamman ja monipuolisemman käytön eri asiaryhmissä. Nämä lausun-
nonantajat katsovat, että jo pelkästään sillä seikalla, että asiantuntemuspohja laa-
jenisi, olisi kokonaisuuden kannalta lainkäytön laatua parantava vaikutus. Näin siksi, 
että korkeimpien oikeuksien lainkäyttöhenkilöstöllä oleva monipuolinen asiantunte-
mus olisi uudessa ylimmässä tuomioistuimessa nykyistä paremmin hyödynnettävis-
sä. Tältä osin kiinnitetään huomiota etenkin oikeudenalojen rajapinnoille sijoittuviin 
asioihin ja todetaan, että yhdistämisen kautta ratkaisukokoonpanossa voisi olla asian 
edellyttämällä tavalla siviili-, rikos- ja hallinto-oikeudellista osaamista. 
 
Edelleen yhdistämistä asiantuntemuksen turvaamisella puoltavat lausunnonantajat 
katsovat, ettei samanlaista asiantuntemuksen käyttöä voida turvata lisäämällä lain-
käyttöhenkilöstön vuorovaikutusta nykyisen kaltaisten erillisten tuomioistuinten välil-
lä. Laajan asiantuntemuksen tehokas käyttö edellyttää mahdollisuutta hyödyntää 
vaihtelevaa erityisasiantuntemusta ratkaisukokoonpanoissa joustavasti kulloinkin 
vireillä olevien asioiden laadun vaatimalla tavalla. Tämä edellyttää lausunnonantajien 
näkemyksen mukaan sitä, että asiantuntemus on saatavilla tuomioistuimen sisältä. 
 
Osa hallinto-oikeuksista sen sijaan huomauttaa, että juuri vaadittavan asiantunte-
muksen eriytyminen on ollut keskeinen perustelu ylimmässäkin asteessa eriytyvälle 
tuomioistuinorganisaatiolle. Kysymys ei ole ollut vain erilaisten prosessilajien sovel-
tamisesta, vaan myös käsiteltävien asioiden erilaisuudesta johtuvasta tarvittavan 
substanssiosaamisen erilaisuudesta. Tämä on näkynyt ylimpien tuomioistuinten rek-
rytointipohjassa, ennen kaikkea siinä, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen on rekry-
toitu jäseniä, jotka ovat hankkineet substanssiosaamisensa hallinnossa tai kunnallis-
järjestöissä. Näiden lausunnonantajien näkemyksen mukaan on ilmeistä, että myös 
yhdistyneessä tuomioistuimessa rekrytointipohja tulisi kahdessa osastossa eriyty-
mään, mikä osaltaan kyseenalaistaa yhdistämisen tarkoituksenmukaisuutta. Valtio-
varainministeriö sen sijaan katsoo, että esimerkiksi veroasiantuntemuksen korkea 
taso voitaisiin säilyttää yhdistämistilanteessa organisoimalla veroasioiden käsittely 
yhdistetyssä tuomioistuimessa veroasioihin erikoistuneeseen jaostoon. 
 
Edelleen huomautetaan, että korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 
nykyisin käsittelemien asioiden kirjo on hyvin laaja. Lainsäädännöllinen kehitys on 
johtamassa yhä laajenevaan oikeudelliseen sääntelyyn ja kasvavaan asioiden mo-
nimuotoisuuteen ja monimutkaistumiseen. Korkeimmalta oikeusasteelta voidaan 
edellyttää erityistä asiantuntemusta koko sen käsittelemän lainsäädännön eri osa-
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alueisiin. Siten todetaan olevan vaikea nähdä, miten nykyisenkään tasoinen asian-
tuntemus voitaisiin säilyttää, jos samat tuomarit ja esittelijät tulevaisuudessa joutuisi-
vat hallitsemaan nykyisen yhden tuomioistuimen asioiden sijasta molempien ylinten 
oikeusasteiden oikeuden alat. Keskeisenä huolena nähdään etenkin nykyisen kor-
keimman hallinto-oikeuden erityisasiantuntemuksen kaventuminen. 
 
Kaiken kaikkiaan lausunnonantajat korostavat erityisasiantuntemuksen säilymisen 
turvaamista. Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota myös lainkäytön tasoon ja 
osaamiseen alemmissa oikeusasteissa ja niissä viranomaisissa, joissa hallintopää-
tökset tehdään. Ylimpien tuomioistuinten tai yhden ylimmän tuomioistuimen siirtymi-
nen yhä enemmän tai jopa puhtaasti ennakkopäätöstuomioistuimen rooliin korostaa 
alemman tason lainkäytön laatua. Jatkossa yhä pienempi osa jutuista päätyy ylim-
pään oikeusasteeseen. Uudistusta mahdollisesti jatkettaessa kehotetaankin kiinnit-
tämään erityisesti huomiota lainkäytön laatuun koko lainkäytön ketjussa. 
 

Oikeudenkäynnin kesto 
 
Työryhmän arvion mukaan korkeimpien oikeuksien yhdistäminen ei suoranaisesti 
vaikuttaisi asioiden käsittelyn kestoon, mikäli samanaikaisesti ei toteutettaisi muita 
muutoksia ja molempien tuomioistuinlinjojen toiminnot jatkuisivat nykyisenkaltaisina. 
Selvää kuitenkin olisi, että lainkäyttö hidastuisi, jos korkeimpien oikeuksien jäsenten 
lukumäärää yhdistämisen yhteydessä vähennettäisiin oleellisesti, eikä samalla toteu-
tettaisi muutoksia, jotka vaikuttaisivat ratkaistavana olevien asioiden määrään ja 
muihin työskentelyn edellytyksiin. Sen sijaan tilanteessa, jossa yhdistetty ylin tuomio-
istuin toimisi pääosin ennakkopäätöstuomioistuimena, nykyisiä käsittelyaikoja pystyt-
täisiin työryhmän arvion mukaan lyhentämään molempien tuomioistuinlinjojen osalta, 
vaikka jäsenmäärää vähennettäisiin. Siten työryhmä on katsonut, että yhdistämisen 
vaikutukset oikeudenkäynnin kestoon olisivat sidoksissa yhdistämisen toteuttamista-
paan, resursseihin ja tuomioistuimen tehtäviin. 
 
Myös lausunnoissa todetaan, ettei korkeimpien oikeuksien yhdistäminen vielä sellai-
senaan takaisi oikeudenkäyntien keston lyhenemistä nykyisestä missään asiaryh-
mässä. Lausunnonantajat yhtyvät työryhmän näkemykseen siitä, että yhdistymisen 
tosiasialliset vaikutukset oikeudenkäyntien kestoon riippuvat ennen kaikkea siitä, 
mitä mahdollisia muita muutoksia ylimmän oikeusasteen tehtäviin ja muutoksenha-
kujärjestelmään kytkettäisiin mahdolliseen yhdistämiseen. Lausunnonantajien näke-
myksen mukaan parhaat edellytykset käsittelyaikojen lyhentämiseen olisivat käsillä, 
jos ylin tuomioistuin toimisi pääosin ennakkopäätöstuomioistuimena. Tällöin valta-
osassa oikeudenkäyntejä viimeiseksi vaiheeksi jäävän lupavaiheen kehittäminen 
entistä joutuisammaksi olisi omiaan välittömästi lyhentämään oikeudenkäyntien ko-
konaiskestoaikaa. Tämän todetaan kuitenkin edellyttävän alempien oikeusasteiden 
vahvistamista. 
 

Oikeudenkäyntimenettelyjen soveltaminen 
 
Työryhmä on todennut, että mikäli korkeimmat oikeudet yhdistettäisiin yhdeksi ylim-
mäksi tuomioistuimeksi, sovellettaisiin kaikkia kolmea pääprosessilajia samassa 
tuomioistuimessa kulloinkin esillä olevan asian laadun mukaan. Työryhmän arvion 
mukaan tämä vahvistaisi eri prosessilajien tasapainoista kehittymistä. Lisäksi yhdis-
tetyssä ylimmässä tuomioistuimessa olisi laajempi tietoisuus eri prosessilajien merki-
tyksestä erityyppisten asioiden oikeudenmukaisen ratkaisun turvaajana. Samalla 
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ylimmän tuomioistuimen edellytykset linjata prosessuaalisia kysymyksiä ennakko-
päätöksillä paranisivat. 
 
Suuri osa lausunnonantajista yhtyy työryhmän johtopäätökseen. Lausunnonantajien 
näkemyksen mukaan eri prosessilajien soveltaminen samassa tuomioistuimessa ei 
kansainvälisten esimerkkien mukaan tuottane vaikeuksia ja sillä voisi olla myöntei-
nen vaikutus eri prosessilajien erilaisuudet huomioon ottavaan tasapainoisen kehit-
tymiseen.  
 
Lausunnoissa korostetaan eri prosessilajien säilyttämistä myös mahdollisessa kor-
keimpien oikeuksien yhdistämistilanteessa. Toisaalta esimerkiksi Itä-Suomen hallin-
to-oikeus kiinnittää huomiota siihen, että nykyisin korostetaan ehkä liiankin paljon 
prosessilajien eroja, vaikka yhdistävänä periaatteena todetaan olevan ajatus tuomio-
istuimesta puolueettomana riidanratkaisijana ja oikeussuojan antajana. Kaikkien pro-
sessilajien tavoitteena on antaa osapuolille oikeussuojaa ja pyrkiä ratkaisemaan oi-
keusriidat perusoikeuksia kunnioittavalla tavalla. Samalla oikeudenkäynneillä ja nii-
den tuloksena syntyvillä ratkaisuilla on käyttäytymistä ohjaavaa vaikutusta. Oikeus-
käytäntö kehittää oikeutta ja viime kädessä tuomioistuimet harjoittavat perustuslaki-
kontrollia. Eri prosessilajeista riippumatta tuomioistuinprosesseja yhdistää myös käsi-
tys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin elementeistä sekä materiaalisesta oikeu-
denmukaisuudesta. Prosessilajien säilyttämiselle on hallinto-oikeuden näkemyksen 
mukaan muutoksenhakujärjestelmän tarkoitukseen liittyvät perusteensa, mutta sivii-
li-, rikos-, ja hallintolainkäyttöprosesseissa tulisi säilyttää vai ne eroavaisuudet, jotka 
ovat käsiteltävien asioiden kannalta olennaisia. 
 
Muun muassa professori Vuorenpää tuo esiin, että nykymallissa voi aiheutua ongel-
mia muutoksenhaun osalta siitä, että tietyissä tilanteissa prosessilaji muuttuu kesken 
käsittelyn. Esimerkkinä hän mainitsee muutoksenhaun vakuutusoikeudesta korkeim-
paan oikeuteen. Lain mukaan vakuutusoikeudessa noudetaan hallintolainkäyttölakia, 
kun taas muutoksenhakuasteessa eli korkeimmassa oikeudessa noudatetaan oikeu-
denkäymiskaarta. Prosessilajin muutos kesken käsittelyn saattaa aiheuttaa ongel-
mia, sillä siirtyminen virallisperiaatteen mukaisesti järjestetystä hallintoprosessista 
määräämisperiaatteen mukaiseen siviiliprosessiin voi olla hankalaa. Vakuutusoikeus 
kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että prosessilajin muutos kesken käsittelyn saattaa 
joskus vaikeuttaa korkeimman oikeuden vakuutusoikeusasioissa antamien ratkaisu-
jen käyttämistä prejudikaatteina vakuutusoikeudessa. Yhden ylimmän tuomioistui-
men mallia nähdäänkin puoltavan se, että tässä mallissa prosessilajia ei välttämättä 
tarvitsisi muuttaa kesken käsittelyn haettaessa muutosta esimerkiksi vakuutusoikeu-
den ratkaisuun. 
 

Lainkäyttöä tukevat toiminnot 
 
Työryhmän arvion mukaan, mikäli korkeimmat oikeudet yhdistettäisiin yhdeksi ylim-
mäksi tuomioistuimeksi, pystyttäisiin hyödyntämään resurssit tehokkaammin ja tuot-
tamaan ylimmän tuomioistuimen tarpeisiin kohdennettuja palveluja. Suurempi orga-
nisaatio pystyisi myös paremmin hyödyntämään esimerkiksi tietoteknisiä sovelluksia 
lainkäytön tukena ja taustatiedon hankinnassa. 
 
Myös lausunnonantajat arvioivat, että yhdistetyssä ylimmässä tuomioistuimessa re-
surssien tehokkaampi hyödyntäminen olisi mahdollista. Resursseja yhdistelemällä ja 
päällekkäisyyksiä karsimalla olisi mahdollista parantaa toimintojen tehokkuutta ja 
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vähentää niistä aiheutuvia menoja. Toisaalta huomautetaan, että tässä vaiheessa on 
kuitenkin vielä vaikea arvioida, missä määrin tämä tapahtuisi. 
 
Tässä yhteydessä kiinnitetään huomiota myös työtehtävien monipuolisuuteen henki-
löstöä motivoivana tekijänä. Erityisesti todetaan, että kansliahenkilöstöä tulisi käyttää 
nykyistä enemmän erilaisissa lainkäytön tukitoiminnoissa. Vielä arvioidaan, että yh-
dellä ylimmällä tuomioistuimella olisi paremmat edellytykset ja resurssit ratkaista 
myös turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka voivat tulla tulevaisuudessa yhä mer-
kityksellisemmiksi. Asian todetaan koskevan yhtä lailla henkilöstön ja toimitilojen kuin 
käsiteltävän tiedon salassapitoon liittyvää turvallisuutta. 
 

Vuorovaikutus alempien tuomioistuinten kanssa 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan vaikutukset alempien tuomioistuinten toimintaan 
näkyisivät ennen kaikkea ennakkopäätösten kautta. 
 
Markkinaoikeus toteaa käsittelevänsä muun muassa patentteihin, tavaramerkkeihin 
ja mallioikeuteen liittyviä rekisteröintivalituksia, joissa valitustie on korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Tuomioistuin käsittelee kuitenkin myös patentteihin, tavaramerkkei-
hin ja mallioikeuteen liittyviä loukkaus-, mitättömyys- ja vahingonkorvauskanteita, 
joissa valitustie on puolestaan korkeimpaan oikeuteen. Markkinaoikeus pitää teoreet-
tisesti mahdollisena, että kun samoihin lakeihin liittyviä tulkintoja ratkaistaan kahdes-
sa eri tuomioistuimessa, päädytään erilaisiin ratkaisuihin. Oikeuskäytännön yhtenäi-
syyden vaalimiseen olisikin paremmat edellytykset yhden yksikön sisällä kuin kah-
dessa erillisessä tuomioistuimessa. Siten erityisesti IPR-oikeuskäytännön yhtenäi-
syyden kannalta olisi merkittävä parannus, jos valitukset markkinaoikeuden ratkai-
suista ohjautuisivat yhteen tuomioistuimeen. 
 
Vakuutusoikeus toteaa, että mietinnössä perustellaan yhdistämistä vakuutusoikeu-
den kannalta sillä, että yhdistäminen korjaisi tapaturmavakuutusasioiden muutok-
senhaussa vallitsevaa tilannetta eli sitä, että näitä asioita käsitellään vakuutusoikeu-
teen saakka hallintolainkäyttöprosessissa, mutta korkeimmassa oikeudessa siviili-
prosessissa. Vakuutusoikeus arvioi, että nykytilanne voisi näin parantua, mutta kiin-
nittää huomiota nykyisen tapaturmavakuutusasioiden muutoksenhaun tarkoituksen-
mukaisuuteen, koska siinä muusta toimeentuloturvan muutoksenhausta poiketen on 
kolme muutoksenhakuastetta eli tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, va-
kuutusoikeus ja korkein oikeus. 
 
Työtuomioistuimen lausunnossa kuvattuja työtuomioistuimessa esiin nousseita tuo-
mioistuinlinjajaon rajapinta-asioita on käsitelty jo luvussa 2.5. 
 
Hovioikeuksien näkemyksen mukaan korkeimpien oikeuksien yhdistämisellä, valit-
tiinpa mikä tahansa esitetyistä malleista, ei olisi välitöntä vaikutusta hovioikeuksien 
toimintaan. Yhdistetty korkein oikeus säilyisi ennakkopäätöstuomioistuimena hovioi-
keuksien suuntaan. Yhdistämisellä saavutettavat hyödyt edistäisivät kuitenkin ajan 
oloon myös hovioikeuksien lainkäyttötoimintaa. 
 
Myös hallinto-oikeudet arvioivat lähtökohtaisesti, että korkeimpien oikeuksien yhdis-
täminen vaikuttaisi vain vähäisesti niiden toimintaan. Huolta esitetään kuitenkin siitä, 
että yhdistäminen heijastuisi myös alempiin hallintotuomioistuimiin niiden toiminta-
edellytyksiä heikentävästi, vaikka yhdistäminen käytännössä edellyttäisi päinvastoin 
alemman asteen vahvistamista. Vaikutus olisi kuitenkin suurempi tilanteessa, jossa 
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korkein hallinto-oikeus muuttuisi kokonaan ennakkopäätöstuomioistuimeksi. Osa 
hallinto-oikeuksista katsoo, että tällöin myös alemmanasteista lainkäyttöä tulisi muut-
taa ja ulottaa yksilinjaisuus samoin periaattein alimpaan tuomioistuimeen saakka. 
 
Käräjäoikeudet arvioivat, että yhdistämisen vaikutukset alempien tuomioistuimien 
toimintaan näkyisivät pääasiallisesti ennakkopäätösten kautta. Tilanne selkeytyisi 
nykytilaan nähden. Edelleen todetaan, että yhdistymisestä seuraavaa laajemman 
asiantuntemuksen parempi hyödyntäminen ja asioiden käsittely yhdessä tuomiois-
tuimessa todennäköisesti näkyisi laadun parantumisena ja siten koituisi välittömästi 
käräjäoikeuksien hyväksi. Tällä hetkellä korkeimman oikeuden prejudikatuurista on 
havaittavissa, että tietyn oikeuskysymyksen kokonaisvaltaiseen ratkaisemiseen jou-
dutaan odottamaan sopivia juttuja pitkäänkin. Jos ylimmät tuomioistuimet toimisivat 
yhdessä, pidetään todennäköisenä, että koko ongelman monipuolisesti kattavia rat-
kaisuja saataisiin nopeammin. 
 

 

2.7.3 Taloudelliset vaikutukset 
 
Työryhmän arvion mukaan korkeimpien oikeuksien yhdistyessä pystyttäisiin karsi-
maan menoja päällekkäisten toimintojen osalta ilman, että tuomioistuinten ydintehtä-
vän hoito kärsisi. Toisaalta yhdistäminen sitoisi rakenneuudistusta tehtäessä jossain 
määrin ylimpien tuomioistuinten henkilöstövoimavaroja, minkä lisäksi uudistuksen 
toteuttamisen aikana olisi varauduttava toiminnan tuloksellisuuden heikentymiseen. 
Yhteisten toimitilojen osalta työryhmä on arvioinut niiden parantavan tuomioistuimen 
työskentelyedellytyksiä mahdollistaessa tuomioistuimen sisäisen vuorovaikutuksen 
lisääntymisen ja toimitilojen tarkoituksenmukaisen käytön. 
 
Kuten jo edellä on todettu, suurin osa lausunnonantajista toteaa, ettei korkeimpien 
oikeuksien yhdistämiseen tulisi ryhtyä vain mahdollisten taloudellisten säästöjen toi-
vossa. Yhdistämisestä mahdollisesti saatavaa vähäistä säästöä ei pidetä hankkees-
sa olennaisena asiana. Kysymyksen todetaan olevan siinä, miten ylin lainkäyttö on 
järkevintä järjestää oikeudenhoidon ja oikeusturvan kehittämistä silmällä pitäen. Si-
ten yhdistämisestä mahdollisesti aiheutuvat määrärahojen säästöt tai lisäykset eivät 
voi olla valtiontaloudellisesti niin merkittäviä, että niillä voisi olla päätöksenteossa 
ratkaisevaa merkitystä. 
 
Lausunnoissa tuodaan esiin, että taloudellisten vaikutusten arviointi ja analysointi 
ovat jääneet mietinnössä vähäisiksi. Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa pitävän-
sä tätä osin ymmärrettävänä tulevaisuuteen vaikuttavien vireillä olevien uudistus-
hankkeiden ja muiden ratkaisua vailla olevien tekijöiden sekä arvioinnin vaikeuden 
vuoksi. Virasto kuitenkin huomauttaa, että taloudellisten hyötyjen ja haittojen selvit-
täminen kuului työryhmän toimeksiantoon. Siten työryhmän lähtökohta kulujen arvi-
oinnissa ei vastaa parhaalla mahdollisella tavalla toimeksiantoa eikä toimeksiannon 
taustalla olevan Oikeudenhoidon uudistamisohjelman lähtökohtia.  
 
Osa lausunnonantajista katsoo, ettei yhdistämisellä syntyisi sellaista taloudellista 
säästöä, jolla olisi olennaista merkitystä valtiontalouden kannalta. Huomiota kiinnite-
tään päinvastoin siihen, että rakenneuudistukset ja toimintakulttuurien muutokset 
aiheuttavat merkittäviä ja pitkälle aikavälille ajoittuvia kustannuksia. Investointeja 
edellyttäisi myös yhden ylimmän tuomioistuimen uudet toimitilat. Tukitoiminnoista 
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mietinnössä esitettyjen säästölaskelmien osalta arvioidaan, etteivät ne perustu riittä-
vään ymmärrykseen eri henkilöstöryhmien työtehtävistä ja heiltä vaadittavasta am-
mattitaidosta. 
 
Etenkin hallinto-oikeudet huomauttavat lisäksi, että korkeimman hallinto-oikeuden 
jäsenmäärää ei ole mahdollista vähentää ilman, että asiantuntemus ja käsittelyajat 
heikentyisivät. Edelleen korostetaan uudistamishankkeiden taloudellisten vaikutusten 
arviointia ensisijaisesti kansalaisten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan näkökulmasta. 
Tältä osin todetaan, että korkeimman hallinto-oikeuden toiminnan taloudelliset vaiku-
tukset eivät rajoitu vain sen omaan toimintaan vaan heijastuvat laajalti koko yhteis-
kuntaan ja hallintoon. Siten taloudellisten vaikutusten tarkastelu olisi tullut laajentaa 
koskemaan hankkeen välillisiä vaikutuksia eli niitä taloudellisia vaikutuksia, joita ai-
heutuu kansalaisille ja elinkeinoelämälle. Vielä kiinnitetään huomiota hallintoproses-
sin kustannustehokkuuteen niin tuomioistuinten kuin sen asiakkaidenkin kannalta. 
 
Toisaalta osa lausunnonantajista arvioi, että mikäli korkeimpien oikeuksien yhdistä-
misen myötä uusi yhdistetty ylin tuomioistuin toimisi pääosin ennakkopäätöstuomio-
istuimena, taloudelliset säästöt olisivat merkittävät. Taloudellisia säästöjä merkittä-
vämpinä tässäkin tilanteessa pidetään kuitenkin toiminnan tehostumisella ja vaikut-
tavuuden lisäämisellä saavutettavia etuja. Samoin huomautetaan, että yhdistetty ylin 
tuomioistuin kykenisi mahdollisesti hyödyntämään olemassa olevat resurssit nykyistä 
paremmin. Edelleen tuodaan esiin, että yhdistämisestä mahdollisesti seuraavia tila-
päisiä kustannuksia merkittävämpää on se, mitä hyötyjä ja haittoja muutoksesta voi-
taisiin arvioida ja ennakoida aiheutuvan pitkän ajan kuluessa. Osa lausunnonantajis-
ta katsoo, että yhdistämisestä saavutettavat hyödyt melko pian kompensoisivat muu-
tosvaiheen toteutuksesta aiheutuvat lisäkustannukset. 
 

 

2.7.4 Muut vaikutukset 
 
Muina korkeimpien oikeuksien yhdistämisen vaikutuksina työryhmä on muun muas-
sa todennut, että yksi ylin tuomioistuin loisi nykytilannetta paremmat edellytykset 
oikeuslaitoksen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Lisäksi yhdistäminen korostaisi 
työryhmän arvion mukaan tuomioistuinten yhteistä tehtävää ja tuomioistuinuran mo-
nipuolisuutta. Yhdistäminen saattaisi myös lisätä hakeutumista toisen tuomioistuinlin-
jan virkoihin. Toisaalta yhdistäminen edellyttäisi huolehtimista siitä, että tuomareilla 
on riittävän monipuolinen ammattitaito ja kokemus tuomioistuinten huomattavan laa-
jan asiakirjon ratkaisemiseksi. 
 
Lausunnonantajat yhtyvät näihin työryhmän näkemyksiin ja tuovat esiin, että nykyi-
nen kahden korkeimman oikeuden järjestelmä johtaa helposti erimielisten näkemys-
ten korostumiseen. Yhdistetty ylin oikeusaste tukisi nykyistä paremmin yhden yhte-
näisen tuomarikulttuurin ja tuomari-indentiteetin kehittymistä ja antaisi nykyistä 
enemmän luottamusta herättävän vaikutelman. Lisäksi se voisi lausuntoja antaes-
saan ottaa kokonaisvaltaisemmin huomioon koko tuomioistuinlaitoksen. 
 
Huomioita kiinnitetään kuitenkin siihen, ettei mietinnössä ole arvioitu riittävällä tavalla 
yhdistämisen vaikutuksia hallintoviranomaisten ja alempien tuomioistuinten toimin-
taan samoin kuin vaikutuksia perusoikeuksien toteutumiseen ja kansalaisten yhden-
vertaisuuteen. 
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2.8 Yhdistämisen toteuttamista kuvaavat vaihtoehtoiset mallit 

 

Mietinnössä on tarkasteltu korkeimpien oikeuksien yhdistämisen hyötyjä ja haittoja 
kolmen yhdistämisen toteuttamista kuvaavan vaihtoehtoisen mallin pohjalta. Mallissa 
1 yhdistämisen hyötyjä ja haittoja on arvioitu tilanteessa, jossa nykyiset korkein oike-
us ja korkein hallinto-oikeus yhdistettäisiin organisatorisesti yhdeksi yksiköksi. Mal-
lissa 2 yhdistämistä arvioidaan pääosin ennakkopäätöstuomioistuimena toimivan 
ylimmän tuomioistuimen näkökulmasta ja mallissa 3 ylin tuomioistuin toimisi puhtaas-
ti ennakkopäätöstuomioistuimena. Lausunnonantajilta pyydettiin näkemystä esite-
tyistä malleista korkeimpien oikeuksien yhdistämisen arvioinnin tukena. Lisäksi tie-
dusteltiin esitettyjen mallien realistisuutta sekä jonkin tietyn mallin mahdollista pa-
remmuutta suhteessa muihin. 
 
Kuten edellä on todettu, usea lausunnonantaja kiinnitti huomiota siihen, ettei eri mal-
livaihtoehtojen tarkastelussa ole otettu huomioon lainkaan ns. 0-vaihtoehtoa, jossa 
korkeimmat oikeudet jäisivät erillisiksi tuomioistuimiksi ja peilattu työryhmän laatimia 
mallivaihtoehtoja tätä vaihtoehtoa vastaan. 
 
Yleisellä tasolla voidaan todeta, että osa lausunnonantajista arvioi jonkin tietyn mallin 
paremmaksi suhteessa muihin esitettyihin malleihin. Osa sen sijaan ei tässä vai-
heessa ottanut kantaa esitettyjen mallien keskinäiseen paremmuuteen. Huomiota 
kiinnitettiin siihen, että eri vaihtoehtojen paremmuus tulee arvioida lainkäytön eli oi-
keusturvan laadun ja saatavuuden näkökulmasta, ei hallinnollisen tehokkuuden tai 
rakenteiden näkökulmasta. Yhdistämisen onnistumisen mahdollisuuksia nähtiin kui-
tenkin lisäävän korkeimman hallinto-oikeuden muuttaminen korkeimman oikeuden 
kaltaiseksi ennakkopäätöstuomioistuimeksi sekä juttumäärän että sisäisten proses-
sien vuoksi. 
 
Markkinaoikeus esittää vaihtoehtoisena tapana organisoida yhdistetty ylin tuomiois-
tuin substanssilainsäädäntöön perustuvan jaon mukaisesti. Esimerkkinä se mainit-
see markkinaoikeudesta tulevat IPR-valitukset, jotka olisi perusteltua käsitellä sa-
massa yksikössä, olivat ne sitten rekisteröintejä koskevia valituksia tai riita-
asiavalituksia. Edelleen Markkinaoikeus arvioi, että myös muilta oikeudenaloilta, 
esimerkiksi lapsioikeudesta, löytyy samanlaisia tilanteita. 
 
Hallinto-oikeudellisen lainkäytön puolelta esitetään huoli siitä, että muutokset yhtei-
sessä tuomioistuimessa kohdistuisivat korostetusti hallintolainkäyttöasioiden käsitte-
lyyn, sillä korkein oikeus on jo prejudikaattituomioistuin. Lisäksi kritisoidaan, ettei 
vaihtoehtoja kuvattaessa ole esitetty, miltä osin tehtäviä siirrettäisiin korkeimmalta 
oikeudelta. Siten yhdistämisen taustalla nähdään olevan ajatus korkeimman hallinto-
oikeuden toiminnan supistamisesta. Toisaalta kiinnitetään huomiota hallinto-
oikeuksien erityisasiantuntemuksen kehittämiseen, jolla arvioidaan voitavan korvata 
monissa tapauksissa poistuvaa suoraa valitusmahdollisuutta korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Asianosaisten oikeusturvan ei tulisi kärsiä siitä, jos suora valitusmahdolli-
suus korkeimpaan hallinto-oikeuteen poistuisi. 
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2.8.1 MALLI 1: nykyisten toimintojen yhdistäminen 
 
Työryhmän esittämässä mallissa 1 yhdistettäisiin korkein oikeus ja korkein hallinto-
oikeus organisatorisesti yhdeksi yksiköksi, jolla olisi yhteinen johto. Lainkäyttöhenki-
löstön määrä olisi siten sama kuin nykyisin. Lainkäyttötoiminta jakautuisi kahteen 
osastoon, jotka vastaisivat nykyisiä korkeimpia oikeuksia. Lainkäytön tukipalveluissa 
ja tuomioistuimen hallinnossa olisi mahdollista hyödyntää yhdistämisen tuomia sy-
nergiaetuja. 
 
Lausunnonantajien näkemyksen mukaan malli olisi yhdistämisen edellyttämien toi-
menpiteiden kannalta vaivattomin. Nykyisten ylimpien oikeuksien tehtäviä ei yhdis-
tämisen vuoksi muutettaisi eikä tuomioistuinten toimintatapoja juuri harmonisoitaisi. 
Uuden ylimmän tuomioistuimen osastot muodostettaisiin käytännössä suoraan ny-
kyisten tuomioistuinlinjojen perusteella, joten niillä olisi keskenään erilaiset tehtävät 
ja toimintatavat. 
 
Osa lausunnonantajista sen sijaan näkee mallissa useita epäkohtia. Tällainen yhdis-
täminen olisi omiaan hidastamaan yhtenäisen toimintakulttuurin muodostumista. Pa-
himmillaan toteuttamistapa saattaisi johtaa linjaerimielisyyksiin tuomioistuimen sisäl-
lä. Tyytymättömyyttä henkilökunnan keskuudessa voisi mallissa aiheuttaa myös työn 
laadullinen erilaisuus. Siten yhdistämisen myönteiset vaikutukset ja hyödyt eivät 
pääsisi riittävästi esille, eikä yhdistämisen pääasiallisia tavoitteita välttämättä saavu-
tettaisi. Lisäksi kiinnitetään huomiota jäsenmäärään, joka olisi näiden lausunnonan-
tajien näkemyksen mukaan niin suuri, että ainakin lainkäyttöasioiden ratkaiseminen 
täysistunnossa olisi erittäin haasteellista. Myös hallinnollisten asioiden täysistuntokä-
sittely olisi kankeampaa kuin nykyisissä korkeimmissa oikeuksissa. Edelleen jäsen-
määrän arvioidaan mallissa muodostuvan epätasapainoiseksi tuomioistuinlinjojen 
kesken. 
 
Kaiken kaikkiaan osa lausunnonantajista toteaa, ettei mallin 1 mukainen korkeimpien 
oikeuksien yhdistäminen johtaisi yhdistämisestä mahdollisesti aikaansaatavissa ole-
viin hyötyihin, koska se ei lisäisi lainkäytön yhdenmukaisuutta ja selkeyttä. 
 
Toisaalta esimerkiksi hovioikeudet pitävät mallia toteuttamiskelpoisena ja sillä saavu-
tettaisiin hovioikeuksien näkemyksen mukaan yhdistämisellä tavoiteltavat olennaiset 
edut ja mahdollistettaisiin se, että ylintä tuomioistuinta voitaisiin hallintolainkäytön 
alaan kuuluvissa asioissa kehittää ennakkopäätöstuomioistuimeksi. Huomiota kiinni-
tetään kuitenkin siihen, että mallissa tuomioistuimen lainkäytön sisäinen järjestely ja 
tuomioistuimen johtaminen olisi erityisen vaativaa. 
 
Myös osa niistä lausunnonantajista, jotka eivät kannata korkeimman hallinto-
oikeuden muuttamista ennakkopäätöstuomioistuimeksi, pitävät tämän mallin mukais-
ta yhdistämistä mahdollisena. 
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2.8.2 MALLI 2: pääosin ennakkopäätöstuomioistuimena toimiva ylin tuomioistuin 
 
Työryhmän esittämässä mallissa 2 yhdistetty ylin tuomioistuin toimisi mallin 1 mukai-
sesti yhteisen johdon alla. Tuomioistuimessa olisi yksi presidentti ja yksi kansliapääl-
likkö. Jäseniä olisi presidentin lisäksi vähemmän kuin mallissa 1. Jäsenten pienempi 
määrä olisi mahdollinen työryhmän näkemyksen mukaan sillä edellytyksellä, että 
nykyisten korkeimpien oikeuksien tehtäviä olisi muutettu. Erityisesti edellytyksenä 
olisi, että korkein hallinto-oikeus toimisi nykyisen korkeimman oikeuden tapaan pää-
asiassa ennakkopäätöstuomioistuimena tai että sen ennakkopäätösrooli olisi selke-
ästi lähentynyt korkeimman oikeuden nykyistä roolia. Uuden ylimmän tuomioistuimen 
hallintolainkäyttöosaston asiaratkaisujen määrä olisi tällöin oleellisesti pienempi kuin 
nykyisen korkeimman hallinto-oikeuden. 
 
Osa hallintolainkäyttöä edustavista lausunnonantajista kritisoi sekä mallia 2 että 3 
niistä aiheutuvan yhdistetyn ylimmän tuomioistuimen jäsenmäärän vähentämisen 
vuoksi. Vähennysten arvioidaan kohdistuvan nimenomaan nykyiseen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, mikä ei näiden lausunnonantajien näkemyksen mukaan hallinto-
lainkäyttöasioiden suuri määrä huomioon ottaen olisi tarkoituksenmukaista. Edelleen 
kiinnitetään huomiota kansalaisten oikeusturvaan ja valitusmahdollisuuteen hallinto-
oikeuden ratkaisuista. Sitä, toteutuisiko tämä valitusmahdollisuus mahdollisesti hovi-
oikeudelle siirrettävien tehtävien avulla vai esimerkiksi hallinnon oikaisuvaatimusjär-
jestelmän kehittämisellä, todetaan olevan tarpeellista arvioida vielä tarkkaan mahdol-
lisessa jatkovalmistelussa. 
 
Elinkeinoelämän Keskusliiton näkemyksen mukaan malleissa 2 ja 3 kavennettaisiin 
verovelvollisten muutoksenhakumahdollisuuksia merkittävästi. Mallien toteuttamisen 
arvioidaan johtavan verotuksen ennustettavuuden heikkenemiseen, minkä lisäksi 
sillä olisi kielteinen vaikutus esimerkiksi talouteen. Elinkeinoelämän osalta vaikutuk-
set heijastuisivat niin kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin kuin myös 
kotimaan kauppaa harjoittaviin yrityksiin, koska verotuksen ennustettavuus on mer-
kittävä tekijä ulkomaisten yritysten harkitessa liiketoimien aloittamista Suomessa tai 
siirtämistä Suomeen. 
 
Toisaalta mallia kannattavat ne lausunnonantajat, jotka kannattavat yleisellä tasolla 
korkeimman hallinto-oikeuden muuttamista nykyistä enemmän kohti ennakkopäätös-
tuomioistuinta. Jäsenten ja esittelijöiden asiantuntemuksen hyväksikäyttö mietinnös-
sä kuvatulla tavalla laajemmin kuin ensimmäisessä mallissa olisi todennäköisesti 
mahdollista, mikäli työmäärät pysyisivät kohtuullisina. 
 

 

2.8.3 MALLI 3: puhdas ennakkopäätöstuomioistuin 
 
Työryhmän esittämässä mallissa 3 korkeimpien oikeuksien toiminnallinen integrointi 
olisi viety kaikkein pisimmälle. Ylin tuomioistuin toimisi puhtaasti ennakkopäätöstuo-
mioistuimena, joskin sillä voisi olla joitakin erityistehtäviä. Mallin toteuttaminen edel-
lyttäisi muutoksia sekä korkeimman oikeuden että korkeimman hallinto-oikeuden 
nykyisiin tehtäviin samoin kuin alempien tuomioistuinten tehtäviin ja muutoksenhaku-
rakenteisiin. Työryhmä on todennut pitävänsä mallin 3 etuna yhdistetyn ylimmän 
tuomioistuimen mahdollisuutta keskittyä ydintehtäväänsä ohjata ennakkopäätöksillä 
oikeuskäytäntöä ja hallinnollista päätöksentekoa. Tuomioistuimella olisi myös hyvät 
edellytykset reagoida oikea-aikaisesti ratkaisua vaativiin asioihin. 
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Osa lausunnonantajista arvioi, että mitä lähemmäs puhtaana ennakkopäätöstuomio-
istuimena toimivaa uutta ylintä tuomioistuinta päästäisiin, sitä yhtenäisempi uusi 
tuomioistuin olisi niin tehtäviltään ja toimintatavoiltaan kuin todennäköisesti myös 
muiden tuomioistuinkulttuuriin liittyvien tekijöiden kannalta. Tätä vaihtoehtoa kannat-
tavat lausunnonantajat toteavat, että ylimmän tuomioistuimen tulisi voida keskittyä 
ennen kaikkea lainkäytön yhtenäisyyden turvaamiseen ja ennakkotapaustyöhön si-
ten, että ylimpään oikeusasteeseen valikoituvien asioiden kriteerit ovat kaikissa asia-
ryhmissä samankaltaiset. Mallin myötä ylimmän tuomioistuimen yhteyteen huomau-
tetaan voitavan perustaa myös perustuslakituomioistuin. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden kehittäminen puhtaaksi ennakkopäätöstuomiois-
tuimeksi edellyttäisi lausunnonantajien näkemyksen mukaan hallintolainkäyttöjärjes-
telmän kokonaisuuden uudelleen arviointia. Siten mallin toteuttamisen todetaan edel-
lyttävän, että alemman tasoisen lainkäytön laatuun ja erityisosaamisen kehittämi-
seen panostetaan riittävästi. Asianosaisten oikeusturva ei saa kaventua sen kustan-
nuksella, että esimerkiksi suoraa valitusmahdollisuutta nykyään korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen menevissä asioissa kavennettaisiin. Tältä osin kiinnitetään huomiota 
myös siihen, että lainkäytön painopisteen siirtäminen alempiin tuomioistuimiin ja teh-
tävien siirtäminen nykyisistä korkeimmista oikeuksista muihin tuomioistuimiin vaatii 
myös resurssien kohdentamista tämän mukaisesti. Tästä huolimatta myös ylimmäs-
sä tuomioistuimessa on pidettävä riittävästi ja laaja-alaisesti asiantuntijoita lainkäytön 
viimekätisen laadun ylläpitämiseksi ja tuomioistuimen haavoittuvuuden välttämiseksi. 
 
Kaiken kaikkiaan lausunnonantajat yhtyvät työryhmän näkemykseen siitä, että kor-
keimman hallinto-oikeuden muuttaminen pääasiassa ennakkopäätöstuomioistuimek-
si edellyttäisi erillistä selvittämistä ja oikeusturvavaikutusten arviointia. 
 

 

2.9 Lausunnonantajien näkemykset asian jatkovalmistelusta 

 

Edellä on kuvattu lausunnonantajien kannanottoja työryhmän mietinnössä esitetyistä 
näkemyksistä ja arvioista. Siitä huolimatta, että osa lausunnonantajista suhtautuu 
kielteisesti tai vähintäänkin varauksellisesti ajatukseen korkeimpien oikeuksien or-
ganisatorisesta yhdistämisestä, voidaan arvioida, että suurempi osa lausunnonanta-
jista pitää työryhmän mietintöä tärkeänä ja tarpeellisena keskustelunavauksena sekä 
jatkona Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa esitetylle linjaukselle.  
 
Asian todetaan edellyttävän nyt laadittua mietintöä perusteellisempaa jatkovalmiste-
lua, jossa esitetään kiinnitettävän huomiota tarkemmin myös mahdollisuuksiin kehit-
tää nykyisten korkeimpien oikeuksien toimintaa erillisinä tuomioistuimina. Lisäksi 
mahdollisen yhdistämisen vaikutuksia tulisi arvioida nykyisten korkeimpien oikeuksi-
en henkilöstön samoin kuin hallintoviranomaisten, alemmanasteisten tuomioistuinten 
ja laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Myös yksityiskohtaisempia kansain-
välisiä vertailuja esitetään tehtäväksi erityisesti keräämällä käytännön kokemuksia 
eri valtioista. Samoin toivotaan tarkempaa selvitystä yhdistymisen mahdollisista hai-
toista. 
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Osa lausunnonantajista pitää tarkoituksenmukaisena selvittää tässä yhteydessä 
myös erillisten tuomioistuinlinjojen hyödyt ja haitat sekä tarve nykyisten tuomioistuin-
linjojen yhdistämiseen. Osa sen sijaan arvioi tuomioistuinlinjojen yhdistämisen tässä 
vaiheessa liian pitkälle menevänä toimenpiteenä. Uuden ylimmän tuomioistuimen 
perustaminen ja kokemuksen saaminen siitä antaisi kuitenkin nykyistä paremmat 
edellytykset arvioida ajan myötä uudelleen myös alempien oikeusasteiden tuomiois-
tuinten asemaa ja oikeudenkäyntimenettelyä sekä tuomioistuinlaitoksen kehittämistä 
kokonaisuutena. 
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3 Yhteenveto 

 

 
Korkeimpien oikeuksien organisatorinen yhdistäminen jakaa lausunnonantajien mie-
lipiteitä melko paljon. Lausunnonantajien voidaan kuitenkin katsoa olevan yhtä mieltä 
siitä, että yhdistämistarpeen arvioinnissa keskeistä on yhdistämisen vaikutukset lain-
käytön laatuun ja kansalaisten oikeusturvan toteutumiseen. 
 
Osa lausunnonantajista katsoo, että työryhmä on tehnyt selkoa näistä seikoista riit-
tävällä tavalla ja mietinnössä on esitetty painavia perusteita korkeimpien oikeuksien 
organisatorisen yhdistämisen puolesta. Nämä lausunnonantajat toivovat asian ripeää 
eteenpäin viemistä. 
 
Osa lausunnonantajista sen sijaan pitää mietintöä monilta osin puutteellisena kri-
tisoiden etenkin sitä, ettei mietinnössä ole selvitetty riittävällä tavalla yhdistämisen 
haittavaikutuksia. Nämä lausunnonantajat katsovat, että mietinnössä on tehty vir-
heellisiä johtopäätöksiä, tai johtopäätösten ei katsota puoltavan korkeimpien oikeuk-
sien organisatorista yhdistämistä. Näiden lausunnonantajien näkemyksen mukaan 
asiassa ei ole perusteita edetä. 
 
Suurin osa lausunnonantajista sen sijaan sijoittuu arvioissaan edellisten välimaas-
toon. Mietintöä pidetään hyvänä keskustelunavauksena ja osoituksena siitä, että 
asiaa tulee selvittää tarkemmin. Keskeisinä jatkoselvitystä edellyttävinä asioina näh-
dään oikeusturvan toteutuminen hallinto-oikeudellisessa muutoksenhakujärjestel-
mässä, mikäli korkeimmat oikeudet yhdistettäisiin ja samalla nykyisen korkeimman 
hallinto-oikeuden valituslupajärjestelmää laajennettaisiin merkittävällä tavalla tai yh-
distetystä ylimmästä tuomioistuimesta luotaisiin lähtökohtaisesti puhdas ennakko-
päätöstuomioistuin samoin kuin riittävän erityisasiantuntemuksen turvaaminen hallin-
tolainkäytössä mahdollisessa yhdistämistilanteessa. Koska yhdistämisen vaikutukset 
lainkäytön laatuun nähdään riippuvaisiksi yhdistämisen toteuttamistavasta, koroste-
taan molemmat tuomioistuinlinjat huomioon ottavaa jatkovalmistelua. 
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LIITE: LAUSUNNONANTAJAT 

 
Valtioneuvoston kanslia 
Sisäministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ympäristöministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Valtioneuvoston oikeuskansleri 
Korkein oikeus 
Korkein hallinto-oikeus 
Helsingin hovioikeus 
Itä-Suomen hovioikeus 
Rovaniemen hovioikeus 
Turun hovioikeus 
Vaasan hovioikeus 
Helsingin hallinto-oikeus 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Turun hallinto-oikeus 
Vaasan hallinto-oikeus 
Markkinaoikeus 
Vakuutusoikeus 
Työtuomioistuin 
Ålands tingsrätt, Ålands förvaltningsdomstol 
Etelä-Karjalan käräjäoikeus 
Helsingin käräjäoikeus 
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 
Kanta-Hämeen käräjäoikeus 
Keski-Suomen käräjäoikeus 
Lapin käräjäoikeus 
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 
Oulun käräjäoikeus 
Pirkanmaan käräjäoikeus 
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 
Satakunnan käräjäoikeus 
Tuusulan käräjäoikeus 
Vantaan käräjäoikeus 
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Konkurssiasiamiehen toimisto 
Poliisihallitus 
Rajavartiolaitos 
Verohallinto 
Keskusverolautakunta 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Kuntaliitto  
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Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 
Liikennevakuutuskeskus 
Suomen Tuomariliitto 
Suomen Asianajajaliitto 
Suomen Lakimiesliitto 
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
Oikeushallinnon Henkilökunta OHR ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
Akava ry 
Elinkeinoelämän keskusliitto 
Finanssialan keskusliitto 
Suomen Yrittäjät 
Suomen Veroasiantuntijat 
Keskuskauppakamari 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura 
professori Kaarlo Tuori 
professori Heikki Kulla 
professori Mikko Vuorenpää 
presidentti Mikael Krogerus 
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Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
Oikeushallinnon Henkilökunta OHR ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
Akava ry 
Elinkeinoelämän keskusliitto 
Finanssialan keskusliitto 
Suomen Yrittäjät 
Suomen Veroasiantuntijat 
Keskuskauppakamari 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura 
professori Kaarlo Tuori 
professori Heikki Kulla 
professori Mikko Vuorenpää 
presidentti Mikael Krogerus 
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