
Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 2008
Vuonna 2008 vakuutusoikeuteen saapui 7 115 uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 153 vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Vakuutusoikeus ratkaisi 9 816 lainkäyttöasiaa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 10 425. Ratkaistuista
asioista suurimmat yksittäiset asiaryhmät olivat työeläke-, tapaturma-, työttömyysturva- ja kansaneläkeasiat.
Asioiden käsittelyyn vakuutusoikeudessa kului keskimäärin 12,4 kuukautta. Vuoden lopussa vakuutusoikeudessa
oli vireillä 5 715 asiaa.

Työtuomioistuin ratkaisi 134 asiaa vuonna 2008. Niistä 71 oli työntekijäpuolen kanteita, joista yli puolet koski
palkkausta. Työnantajapuolen kanteita oli 63, joissa lähes kaikissa oli kysymys työrauhasta. Ratkaistuissa asioissa
kanne hyväksyttiin kokonaan tai osittain 62 prosentissa kaikista asioista. Vuoden lopussa työtuomioistuimessa
oli vireillä 57 asiaa.

Vuonna 2008markkinaoikeuteen saapui 587 uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 38 prosenttia enemmän kuin edellisenä
vuonna.Markkinaoikeus ratkaisi 643 asiaa.Määrä on 43 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ratkaistuista
asioista suurin osa, yli 80 prosenttia, oli julkista hankintaa koskevia asioita. Vuoden lopussa markkinaoikeudessa
oli vireillä 474 asiaa, mikä on 55 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen erityistuomioistuimilta keräämistä tiedoista.
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Liitetaulukot

Työtuomioistuimen ratkaisut 2008
Seuraavaan
vuoteen
siirtyneet

Kokonaan
hylätyt

Kokonaan
tai osittain
hyväksytyt

Sillensä
jäänyt,
tutkimatta
jätetty

RatkaistutYhteensäSaapuneetEdelliseltä
vuodelta
siirtyneet

Kanteen sisällys

5722832913419113754Kaikkiaan
50202427711218338Työntekijän kanteet

yhteensä
12––2321Työrauha
84541321192Lomautus- ja

irtisanomissuoja
–1326624Luottamus- yms. henkilöt

291191636654322Palkkaus
122751426179Muu
7259263705416Työnantajan kanteet

yhteensä
7159262695316Työrauha
––––––––Lomautus- ja

irtisanomissuoja
––––––––Luottamus- yms. henkilöt
–1––111–Palkkaus
––––––––Muu

Markkinaoikeuden ratkaisut 2008
Seuraavaan vuoteen
siirtyneet

RatkaistutVuoden aikana
saapuneet

Asia
Niistä
rauennut

lkm

474101643587Kaikkiaan
40590516451Julkista hankintaa koskevat asiat
29–127Kilpailunrajoitusasiat
7–15Kuluttajansuojalain mukaiset asiat

2681822Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
annetun lain mukaiset asiat

519297Sähkömarkkina-asiat
2245Muut asiat
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Laatuseloste: Erityistuomioistuimet
1. Tilastotietojen relevanssi
Erityistuomioistuin on laissa erikseen mainittuja asiaryhmiä käsittelevä tuomioistuin. Erityistuomioistuimia
ovat vakuutusoikeus, työtuomioistuin ja markkinaoikeus. Erityistuomioistuinten tilasto kuvaa niissä vuoden
aikana vireillä olleita ja ratkaistuja asioita asian laadun mukaan.

Vakuutusoikeus käsittelee muun muassa työeläke- ja kansaneläkeasioita, työtapaturma-asioita,
työttömyysturva-asioita, sotilasvamma-asioita, rikosvahinkoasioita, asumistukiasioita, opintotukiasioita,
vammaistukiasioita, kuntoutusasioita, lapsen ja eläkkeensaajan hoitotukiasioita ja nykyisin myös
sairausvakuutuslain mukaisia asioita. Vakuutusoikeus on toimeentuloturva-asioissa ylin muutoksenhakuaste.
Toimeentuloturva-asioissa on pääosin kaksiportainen muutoksenhakujärjestelmä. Ensin on haettava muutosta
ensimmäisinä muutoksenhakuasteina toimivilta lautakunnilta, joiden ratkaisusta voidaan sitten valittaa
vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätökset ovat yleensä lainvoimaisia, eikä niistä voida valittaa, lukuun
ottamatta tiettyjä tapaturmavakuutusasioita, joissa on mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.
Asioiden käsittelyyn vakuutusoikeudessa sovelletaan hallintokäyttölakia (586/1996).

Suurimmassa osassa vakuutusoikeuden käsittelemissä asioissa toimivalta etuuslaitoksen päätöksen poistamiseen
on siirtynyt asianomaiselle muutoksenhakulautakunnalle vuoden 2007 aikana.

Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee työehto- ja virkaehtosopimuksia koskevat riita-asiat. Kysymys on
useimmiten mainittujen sopimusten oikeasta sisällöstä tai tulkinnasta, sopimusten tai lakien rikkomisesta ja
niistä aiheutuvista seuraamuksista. Työnantajan ajamat kanteet koskevat useimmiten työrauhavelvollisuuden
vastaista menettelyä ja työntekijäpuolen kanteet palkkauksesta, lomautuksesta ja irtisanomissuojasta aiheutuvia
riitoja. Työtuomioistuimen näissä asioissa antamiin tuomioihin ei voida hakea muutosta valittamalla, vaan ne
ovat lopullisia. Työtuomioistuin ei käsittele työnantajan ja työntekijän välisestä työsopimuksesta aiheutuvia
riitoja, vaan ne käsitellään käräjäoikeudessa ja virkasuhdetta koskevat riidat hallintotuomioistuimissa.

Markkinaoikeus käsittelee kilpailunrajoituksista annetussa laissa, julkisista hankinnoista annetussa laissa,
eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetussa laissa ja muussa laissa markkinaoikeuden
toimivaltaan säädetyt asiat. Kilpailunrajoitusasioissa ja julkista hankintaa koskevissa asioissa asianosainen voi
eräin poikkeuksin hakea markkinaoikeuden päätökseen valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta
ja markkinaoikeudellisissa asioissa korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Vakuutusoikeuden tilastotiedot on kerätty vakuutusoikeuden vuosikertomuksesta vuoteen 2005 asti. Vuodesta
2005 lähtien tilaston perusaineisto on saatu oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen ylläpitämästä
vakuutusoikeuden asianhallintajärjestelmästä.

Työtuomioistuimen ja markkinaoikeuden tilastotiedot saadaan postitse tai sähköpostilla. Julkaistavat taulukot
laaditaan Tilastokeskuksessa.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilasto sisältää kaikki vuoden aikana erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Vakuutusoikeuden tilastotiedot saadaan tilastovuotta seuraavan vuoden alkupuolella. Muiden
erityistuomioistuinten osalta tiedot saadaan kevään aikana.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tietoja erityistuomioistuinten toiminnasta julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla sekä vuosittain
ilmestyvässä Oikeustilastollisessa vuosikirjassa Tuomioistuinten toiminta -jaksossa. Tietoja vakuutusoikeuden
käsittelemistä asioista julkaistaan lisäksi Tilastokeskuksen PX-Web StatFin -palvelussa.
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6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Markkinaoikeus on perustettu 1.3.2002 kilpailuneuvoston ja markkinatuomioistuimen tilalle. Ennen vuotta
2002 julkaistut tilastot eivät siten ole vertailukelpoisia. Muiden erityistuomioistuinten osalta tiedot ovat
vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

7. Yhtenäisyys
Tiedot ovat lopullisia, niitä ei enää julkaisemisen jälkeen muuteta.
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