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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeimmasta 
oikeudesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki korkeimmasta oikeudesta. Lakiin otettai-
siin keskeiset säännökset korkeimman oikeu-
den tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta, kor-
keimman oikeuden presidentistä ja jäsenistä 
sekä esittelijöistä ja muusta henkilöstöstä. 
Säännökset korkeimman oikeuden päätösval-
taisesta kokoonpanosta lainkäyttöasioissa ja 
ratkaisukokoonpanoista ylimääräistä muu-
toksenhakua koskevissa asioissa ehdotetaan 
kuitenkin erillisessä hallituksen esityksessä 
otettaviksi oikeudenkäymiskaareen. Sään-
nökset asian ratkaisemisesta täysistunnossa ja 
vahvennetussa jaostossa nostettaisiin kor-

keimman oikeuden työjärjestyksestä lain ta-
solle, korkeimmasta oikeudesta annettavaan 
lakiin. 

Säännöksiä korkeimman oikeuden esitteli-
jöistä ehdotetaan muutettaviksi siten, että 
esittelijäneuvos voitaisiin eräissä tapauksissa 
nimittää määräajaksi virkasuhteeseen. Osa 
korkeimmasta oikeudesta annettuun asetuk-
seen sisältyvistä säännöksistä otettaisiin la-
kiin ja osa työjärjestykseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen hyväksymisen  ja vah-
vistamisen jälkeen. 

————— 
 

 
 

YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-

set  

Laki korkeimmasta oikeudesta (74/1918) 
on annettu vuonna 1918. Sitä on muutettu 
monta kertaa, eikä lain rakenne enää ole sel-
keä. Lakiin on myös jäänyt eräitä vanhentu-
neita säännöksiä. Näistä syistä ehdotetaan 
säädettäväksi uusi laki korkeimmasta oikeu-
desta. 

Voimassa oleva laki korkeimmasta oikeu-
desta sisältää säännökset korkeimman oikeu-
den päätösvaltaisesta kokoonpanosta. Sään-
nökset lainkäyttöasian käsittelystä korkeim-
man oikeuden täysistunnossa ja vahvennetus-
sa jaostossa sisältyvät kuitenkin työjärjestyk-
seen. Yhtenäisyyden vuoksi ehdotetaan, että 
myös korkeimman oikeuden päätösvaltaista 
kokoonpanoa koskevat säännökset siirretään 
oikeudenkäymiskaareen, johon jo ennestään 
sisältyvät hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien 
päätösvaltaisia kokoonpanoja koskevat sään-
nökset. Ehdotukset tästä sisältyvät hallituk-
sen esitykseen eräiden muutoksenhakua kor-

keimpaan oikeuteen koskevien säännösten 
muuttamiseksi. On asianmukaista, että sään-
nökset lainkäyttöasian käsittelystä täysistun-
nossa ja vahvennetussa istunnossa siirretään 
lain tasolle. Vahvennetun jaoston kokoonpa-
no olisi edelleen 11 jäsentä, jotta jaostolla 
asiaa käsitelleet jäsenet eivät muodostaisi 
vahvennetun jaoston enemmistöä.  

Tuomarin virat on periaatteessa täytettävä 
vakinaisesti. Eräissä tapauksissa tästä peri-
aatteesta joudutaan poikkeamaan. Esitykses-
sä ehdotetaan, että korkeimman oikeuden 
esittelijäneuvos voitaisiin nimittää määrä-
ajaksi virkasuhteeseen myös, milloin se on 
tarpeen virkakierron edistämiseksi oikeuslai-
toksessa tai esittelijöiden asiantuntemuksen 
monipuolistamiseksi. 

Lakia korkeimmasta oikeudesta täydentäisi 
korkeimman oikeuden työjärjestys. Kor-
keimmasta oikeudesta annettu asetus 
(786/1994) ehdotetaan kumottavaksi ja osa 
siihen sisältyvistä säännöksistä otettaviksi la-
kiin. Lakiin ehdotetaan otettaviksi asetuksen 
1 §:ää vastaava säännös korkeimman oikeu-
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den presidentin tehtävistä, 2 §:ää vastaava 
säännös asioiden ratkaisemisesta esittelystä, 
4 §:ää vastaava säännös esittelijöistä ja 
muusta henkilöstöstä, 6 a §:ää vastaava sään-
nös lähettävästä viranomaisesta asiakirjojen 
tiedoksiantoa koskevissa tapauksissa sekä 7 
§:ää vastaava säännös työjärjestyksen vahvis-
tamisesta. Virkavapauden myöntämisestä 
presidentille ja jäsenelle, josta nyt on sään-
nökset asetuksen 5 §:n 1 ja 2 momentissa, 
säädettäisiin myös laissa. Muutoin virkava-
pautta ja sijaisuuksia koskevista asioista, 
joista nyt säädetään asetuksen 5 §:n 3 - 5 
momentissa, määrättäisiin työjärjestyksessä. 

 
2.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä saatettaisiin korkeinta oikeutta 
koskevat kaikki keskeiset säännökset lain ta-
solle. Korkeimman oikeuden tehtävät ja toi-
minta säilyisivät ennallaan. Esityksellä ei ole 
valtiontaloudellisia vaikutuksia. 

 
3.  Asian valmiste lu 

Korkein oikeus on 8 päivänä lokakuuta 
2003 tehnyt perustuslain 99 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetun esityksen lainsäädäntötoimeen 
ryhtymisestä uuden lain säätämiseksi kor-
keimmasta oikeudesta. Esitys on valmisteltu 
tältä pohjalta oikeusministeriössä.  

Oikeusministeriö on saanut korkeimman 
oikeuden esityksestä lausunnot Valtakunnan-
syyttäjänvirastolta, Turun yliopiston oikeus-
tieteelliseltä tiedekunnalta ja Suomen Asian-
ajajaliitolta. Lausunnoissa on suhtauduttu 
myönteisesti uuden lain säätämiseen. Vielä 
oikeusministeriössä on järjestetty kuulemisti-
laisuus, jossa ovat olleet edustettuina Kor-
keimpien oikeuksien virkamiesyhdistys r.y. 
ja Tuomariunioni r.y. Korkeimpien oikeuksi-
en virkamiesyhdistys vastustaa esityksen 13 
§:n 2 momenttiin sisältyvää säännöstä esitte-
lijäneuvosten nimittämisestä määräajaksi 
virkasuhteeseen. Mielipiteeseen ovat yhty-
neet myös Tuomariunioni ja Suomen Laki-
miesliitto r.y:n julkisen sektorin valiokunta. 
Yksityiskohtaisissa perusteluissa on selostet-
tu, miksi esityksessä on tältä osin päädytty 
kuitenkin toisenlaiseen ehdotukseen. 

 
4.  Riippuvuus muista es i tyks istä  

Eduskunnalle annetaan samanaikaisesti 
hallituksen esitys eräitä muutoksenhakua 
korkeimpaan oikeuteen koskevien säännös-
ten muuttamiseksi. Esitykset on tarkoituk-
senmukaista käsitellä samanaikaisesti, koska 
mainitussa esityksessä korkeimman oikeuden 
päätösvaltaisuutta koskevat säännökset ehdo-
tetaan siirrettäviksi  oikeudenkäymiskaareen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 luku. Korkeimman oikeuden tehtävät 
 

1 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi voi-
massa olevan lain 1 §:ää vastaava säännös, 
johon on tehty eräitä kielellisiä muutoksia. 
Ehdotus vastaa sisällöllisesti perustuslain 99 
§:n säännöstä ylimpien tuomioistuinten teh-
tävistä. 

Pykälässä todettaisiin korkeimman oikeu-
den tehtäväksi perustuslain 99 §:n mukaisesti 
valvoa lainkäyttöä omalla toimialallaan. Pe-
rustuslain esitöissä (HE 1/1998 vp, s. 157) on 
katsottu ylimmille tuomioistuimille säädetyn 
valvontatehtävän tarkoittavan lähinnä alem-
pien tuomioistuinten valvontaa viranomais-
laitoksina. Käytännössä valvontatehtävään 
kuuluu lainkäytön yhtenäisyyden, juttujen 
käsittelyaikojen ja tuomioistuinten voimava-
rojen riittävyyden valvominen sekä neuvotte-
lupäivien järjestäminen ja henkilöstön koulu-
tuksesta huolehtiminen. Korkeimman oikeu-
den valvonta ulottuu alempien tuomioistuin-
ten lisäksi ulosottoviranomaisiin. Ulosotto-
miehen päätöksiin ja täytäntöönpanotoimiin 
haetaan muutosta ensi vaiheessa käräjäoi-
keudelta, sitten hovioikeudelta ja lopuksi 
korkeimmalta oikeudelta.  

2 ja 3 §. Voimassa olevan lain 3 — 5 §:ssä 
säädetään korkeimman oikeuden toimival-
taan kuuluvista lainkäyttö- ja muista asioista. 
Sääntelyä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, 
että  2 §:ssä lueteltaisiin korkeimman oikeu-
den lainkäyttötehtävät. Lain 3 — 5 § sisältäi-
sivät säännökset korkeimman oikeuden teh-
tävistä muissa asioissa. Ehdotus ei asiasisäl-
löltään poikkeaisi nykyisestä laista.  

Ehdotetun 2 §:n 6 kohtaa vastaavaa sään-
nöstä ei ole voimassa olevassa laissa. Sään-
nös vastaa oikeuskäytäntöä. Sen  mukaan 
korkeimman oikeuden toimivaltaan kuuluva, 
muussa laissa säännelty lainkäyttöasia käsi-
tellään korkeimmassa oikeudessa lainkäyttö-
asioista säädetyssä järjestyksessä. Tällaisia 
asioita ovat jo nykyisen oikeuskäytännön 
mukaan esimerkiksi yleensä asiakirjojen jul-
kisuutta koskevat asiat. Ei ole tarkoituksen-

mukaista  luetella  lainkäyttöasioina käsitel-
täviä asioita tyhjentävästi, jotta mahdollisten 
uudentyyppisten lainkäyttöasioiden käsittely 
ei tästä syystä estyisi. 

Ehdotettu 3 § vastaa sisällöltään voimassa 
olevaa oikeutta. Pykälän 1—4 kohtaan ehdo-
tetaan otettaviksi säännökset perustuslaissa ja 
eräissä muissa laeissa korkeimmalle oikeu-
delle säädetyistä tehtävistä. Pykälän 6 koh-
dassa tarkoitettuja oikeushallintoasioita olisi-
vat muiden tuomioistuinten hallintoa koske-
vat asiat. Korkeimman oikeuden omasta hal-
linnosta säädettäisiin muualla ehdotetussa 
laissa, ja  yksityiskohtaiset määräykset  siitä 
ehdotetaan otettaviksi työjärjestykseen.  

4 §. Pykälä sisältäisi voimassa olevan lain 
5 §:n säännöksiä vastaavat säännökset lain-
säädäntökysymyksistä siten, että 1 momentti 
koskisi lausuntojen antamista ja 2 momentti 
lakialoitteita.  

Voimassa olevan lain 5 §:ssä mainitaan 
vain perustuslain taikka siviili- ja rikoslain-
säädännön alaan kuuluvat lait. Käytännössä 
lausuntoja on niitä pyydettäessä annettu 
muistakin kysymyksistä, kuten oikeuden-
käyntimenettelystä ja muista tuomioistuimia 
koskevista asioista. Sen vuoksi 1 momentti 
ehdotetaan kirjoitettavaksi nykyistä yleisem-
pään muotoon.  

Ehdotetun pykälän 2 momentti vastaisi pe-
rustuslain 99 §:n 2 momentin viimeistä vir-
kettä, jonka mukaan ylimmät tuomioistuimet 
voivat tehdä valtioneuvostolle esityksiä lain-
säädäntötoimeen ryhtymisestä. 

5 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi kor-
keimmasta oikeudesta annetun asetuksen 6 a 
§:n säännös, joka koskee oikeudenkäynti- ja 
muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenval-
tiossa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asi-
oissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1348/2000 täytäntöönpanoa Suomessa.  

 
2 luku. Asioiden ratkaiseminen 
 

6 §. Pykälä vastaisi sellaisenaan voimassa 
olevan lain 7 §:n 1 momentin säännöstä asi-
oiden käsittelemisestä jaostoissa. Päätösval-
taisen kokoonpanon osalta pykälään sisältyisi 
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viittaus oikeudenkäymiskaareen. Päätösval-
taisesta kokoonpanosta sotilasoikeudenkäyn-
tiasioissa säädetään lisäksi sotilasoikeuden-
käyntilaissa (326/1983), johon oikeuden-
käymiskaaren 2 luvussa tältä osin viitattai-
siin. 

7 §. Korkeimman oikeuden työjärjestyksen 
(787/1994) 16 §:ssä määrätään lainkäyttöasi-
oiden käsittelemisestä täysistunnossa sekä 
vahvennetussa jaostossa ja sen kokoonpanos-
ta. 

Ehdotetun pykälän 1 momentti vastaisi si-
sällöllisesti voimassa olevan työjärjestyksen 
16 §:n säännöstä käsittelyn edellytyksistä 
täysistunnossa ja vahvennetussa jaostossa. 
Lisäksi momentissa säädettäisiin vahvenne-
tun jaoston päätösvaltaiseksi kokoonpanoksi 
edelleen 11 jäsentä. Vahvennettuun jaostoon 
voitaisiin määrätä, toisin kuin nykyisin, myös 
määräaikainen jäsen.  Vahvennetun jaoston 
muodostaminen jäisi muutoin edelleen  työ-
järjestyksessä määrättäväksi.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi voimassa olevan työjärjestyksen 16 §:n 
sääntelyä vastaavasti säännös presidentin 
päätösvallasta asian siirtämisessä täysistun-
non taikka vahvennetun jaoston käsiteltäväk-
si. 

8 §. Pykälässä säädettäisiin korkeimman 
oikeuden päätösvaltaisuudesta muissa kuin 
lainkäyttöasioissa.  

Voimassa olevan lain 7 §:n 2 momentissa 
säädetään oikeushallintoasioiden ja lainsää-
däntöaloitteiden käsitteleminen kuuluvaksi 
täysistunnolle. Oikeushallintoasiat voivat olla 
hyvin erilaisia. Ei ole tarkoituksenmukaista 
käsitellä vähäisiä asioita täysistunnossa.  Toi-
saalta asioiden tyhjentävä luetteleminen ei 
ole mahdollista. Siksi ehdotetaan, että oike-
ushallintoasioiden käsittelystä voitaisiin mää-
rätä työjärjestyksessäkin 

Muissa tässä pykälässä tarkoitetuissa asi-
oissa korkein oikeus olisi päätösvaltainen 
viisijäsenisenä. Korkein oikeus voisi kuiten-
kin päättää, että asia tai sen osa käsiteltäisiin 
täysistunnossa tai muussa laajemmassa ko-
koonpanossa. 

9 §. Pykälään ehdotetaan otettaviksi  kor-
keimmasta oikeudesta annetun asetuksen 2 
§:n säännökset asioiden ratkaisemisesta esit-
telystä.  

 

3 luku. Presidentti ja muut jäsenet 
 
10 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 

otettaviksi voimassa olevan lain 2 §:n 1 mo-
mentin säännökset korkeimman oikeuden 
presidentistä ja oikeusneuvoksista. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi myös  voimassa ole-
van lain 2 §:n 1 momentin säännös jäsenten 
vähimmäislukumäärästä. Pykälän 2 momen-
tissa todettaisiin, että korkeimmassa oikeu-
dessa voi olla määräaikaisia jäseniä siten 
kuin tuomareiden nimittämisestä annetussa 
laissa (205/2000) säädetään. 

11 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi korkeimmasta oikeudesta annetun 
asetuksen 1 §:n säännös presidentin tehtävis-
tä ja pykälän 2 momenttiin säännös presiden-
tin tehtävien hoitamisesta presidentin ollessa 
estyneenä. 

12 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi kor-
keimman oikeuden työjärjestyksen 2 §:n 1 
momentin ensimmäistä virkettä vastaava 
säännös täysistunnon kokoonpanosta. 
 
4 luku. Esittelijät ja muu henkilöstö 

 
13 §. Pykälään otettaisiin säännökset kor-

keimman oikeuden esittelijöistä ja muista 
virkamiehistä. 

Pykälän 1 ja 3 momentti sisältäisivät kor-
keimmasta oikeudesta annetun asetuksen 4 
§:n 1 ja 2 momenttia vastaavat säännökset 
korkeimmasta oikeuden esittelijöistä ja muis-
ta virkamiehistä ja viroista.  

Pykälän 2 momentti sisältäisi voimassa 
olevan lain 8 §:ää vastaavat säännökset esit-
telijöiden nimittämisestä. Esittelijöiden  kel-
poisuusvaatimusten, nimittämisperusteiden  
ja määräajaksi nimittämisen osalta viitattai-
siin edelleen tuomareiden nimittämisestä an-
nettuun lakiin. Lisäksi momentin viimeiseksi 
virkkeeksi ehdotetaan otettavaksi uusi sään-
nös esittelijäneuvoksen nimittämisestä mää-
räajaksi virkasuhteeseen. Lähtökohtana olisi 
edelleen se, että esittelijäneuvoksen virat täy-
tettäisiin vakinaisesti.  

Esittelijäneuvos voitaisiin nimittää määrä-
ajaksi ensinnäkin  paitsi tuomareiden nimit-
tämisestä annetun lain 15 §:n mainitsemissa  
muissa tapauksissa, myös siinä mainitusta 
muusta erityisestä syystä. Tällainen erityinen 
syy saattaisi käytännössä olla virkakierron 
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edistäminen tai esittelijöiden asiantuntemuk-
sen monipuolistaminen oikeuslaitoksessa. 
Vaikka tällainen menettely voisi olla nykyis-
tenkin säännösten mukaan mahdollista, näi-
den syiden mainitsemista omina perusteinaan 
puoltaa se, että virkakierron ja asiantunte-
muksen monipuolisuuden tarve kasvaa jatku-
vasti myös tuomioistuinlaitoksessa. 

Ehdotettu säännös mahdollistaisi sen, että 
esittelijäneuvokseksi voitaisiin määräajaksi 
nimittää esimerkiksi hovioikeuden jäsen. 
Toiseksi säännöksellä parannettaisiin mah-
dollisuuksia saada korkeimpaan oikeuteen 
erityisalan asiantuntemusta omaava henkilö 
esittelijäksi. Esittelijäneuvos voitaisiin nimit-
tää virkasuhteeseen esimerkiksi yhdestä kah-
teen vuodeksi. Tällöin voidaan olettaa, että 
monet asiantuntijat ja tutkijat olisivat kiin-
nostuneita näistä tehtävistä.  Samalla voitai-
siin laajentaa esittelijäneuvosten rekrytointi-
pohjaa. Kysymykseen määräaikaisina esitte-
lijäneuvoksina voisivat tulla myös syyttäjät 
ja asianajajat. 

Kuten edellä on todettu, tällaiset määräai-
kaisuudet eivät voisi olla kovin pitkiä. Niiden 
lukumääräkin tulisi käytännössä olemaan 
niin vähäinen, etteivät ne vaarantaisi yllä 
mainittua lähtökohtana olevaa esittelijäneu-
vosten virkojen täyttämistä vakinaisesti.  

14 §. Tuomareiden virassapysymisoikeu-
desta säädetään perustuslain 103 §:ssä. Pykä-
lä koskee myös korkeimman oikeuden presi-
denttiä ja muuta jäsentä eikä siitä sen vuoksi 
ole tarpeen erikseen säätää.  

Pykälään on otettu säännös esittelijöiden 
virassapysymisoikeudesta. Tältä osin viitat-
taisiin perustuslain 103 §:ään.   Säännös vas-
taisi ajantasaistettuna voimassa olevan lain 
10 §:n säännöstä. 

 
5 luku. Palvelussuhteen  väliaikainen  jär- 

jestely 
 
15 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi kor-

keimmasta oikeudesta annetun asetuksen 5 

§:n 1 ja 2 momentin säännökset virkavapau-
den myöntämisestä presidentille ja muulle jä-
senelle. Presidentti voisi ottaa virkavapautta 
kuitenkin enintään yhden kuukauden nykyi-
sen kolmen kuukauden sijasta. Virkavapau-
den tämän ylittävältä ajalta presidentille 
myöntäisi täysistunto.  

Myös oikeusneuvoksen virkavapaudesta 
päätettäisiin täysistunnossa, jollei työjärjes-
tyksessä määrätä muusta päätöksentekoment-
telystä esimerkiksi sitä tapausta varten, että 
virkavapauden syynä on lyhytaikaisesta sai-
raudesta johtuva poissaolo.  

16 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi viit-
taus työjärjestykseen. Virkavapauksista kans-
liapäällikölle, muulle esittelijälle sekä  muille 
virkamiehille määrättäisiin työjärjestyksessä. 
Nykyisin säännökset ovat korkeimmasta oi-
keudesta annetun asetuksen 5 §:n 3 — 5 
momentissa ja työjärjestyksessä. 

 
6 luku. Erinäiset säännökset 

 
17 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi voi-

massa olevan lain 12 §:ää   vastaava säännös 
esittelijän virkasyytteen oikeuspaikasta.  

18 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi voi-
massa olevan lain 14 §:n ja asetuksen 7 §:n 
säännöksiä vastaavat säännökset korkeim-
man oikeuden työjärjestyksestä.  

19 §. Pykälään on otettu tavanomainen 
voimaantulosäännös. Kumottaessa korkeim-
masta oikeudesta annettu laki sen nojalla 
korkeimmasta oikeudesta annettu asetus ku-
moutuisi. 

 
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen hyväksymisen ja vah-
vistamisen jälkeen. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 

Laki 

korkeimmasta oikeudesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Korkeimman oikeuden tehtävät    

1 § 
Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa 

riita- ja rikosasioissa. 
Korkein oikeus valvoo lainkäyttöä omalla 

toimialallaan.  
 

2 §  
Lainkäyttöasioina korkein oikeus käsitte-

lee: 
1) asiat, joissa valitetaan hovioikeuden rat-

kaisusta; 
2) asiat, joissa sen mukaan kuin erikseen 

säädetään, valitetaan muun tuomioistuimen 
tai lainkäyttöelimen ratkaisusta;  

3) asiat, jotka koskevat ylimääräistä muu-
toksenhakua, sen mukaan kuin erikseen sää-
detään; 

4) syyteasiat, jotka koskevat hovioikeuden 
presidentin tai sen jäsenen taikka valtakun-
nansyyttäjän tai apulaisvaltakunnansyyttäjän 
virkarikoksia;  

5) kysymykset siitä, kuuluuko asia yleisen 
tuomioistuimen vai erikoistuomioistuimen tai 
hallintoviranomaisen toimivaltaan;  

6) muut lain mukaan lainkäyttöasioina kä-
siteltävät asiat. 

 
3 §  

Muina asioina korkein oikeus: 
1) antaa tasavallan presidentin vahvistetta-

vaksi toimitetusta laista perustuslain  77 §:ssä 
tarkoitetun lausunnon; 

2) antaa armahdusasiassa perustuslain 105 
§:ssä tarkoitetun lausunnon;  

3) käsittelee sille Ahvenanmaan itsehallin-
tolain (1144/1991) mukaan kuuluvat asiat; 

4) käsittelee, sen mukaan kuin erikseen 
säädetään, rikoksentekijän luovuttamista 
koskevia asioita; 

5) käsittelee muut sen tehtäviksi erikseen 
säädetyt oikeudenhoitoa koskevat asiat;  

6) käsittelee oikeushallintoasioita sen mu-
kaan kuin erikseen säädetään. 

 
4 § 

Korkein oikeus antaa pyynnöstä valtioneu-
vostolle lausuntoja lainsäädäntökysymyksis-
tä. 

Korkein oikeus voi tehdä valtioneuvostolle 
esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. 

 
5 § 

Korkein oikeus toimii oikeudenkäynti- ja 
muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenval-
tioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asi-
oissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1348/2000 2 artiklassa tarkoitettuna lähettä-
vänä viranomaisena siten kuin Suomi maini-
tun asetuksen täytäntöönpanoa varten ilmoit-
taa. 

 
2 luku 

Asioiden ratkaiseminen 

6 § 
Korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään 

ja ratkaistaan jaostoissa. Korkeimman oikeu-
den päätösvaltaisesta kokoonpanosta sääde-
tään oikeudenkäymiskaaressa. 

 
7 § 

Jos asian tai sen osan ratkaisua harkittaessa 
osoittautuu, että jaosto on poikkeamassa kor-
keimman oikeuden aikaisemmin omaksu-
masta kannasta, asia voidaan siirtää tarpeelli-
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silta osiltaan käsiteltäväksi täysistunnossa tai 
vahvennetussa jaostossa, jossa on 11 jäsentä. 
Periaatteellisesti merkittävä tai muuten laaja-
kantoinen asia tai sen osa voidaan muutenkin 
määrätä käsiteltäväksi täysistunnossa tai 
vahvennetussa jaostossa. 

Asian siirtämisestä käsiteltäväksi täysis-
tunnossa tai vahvennetussa jaostossa päättää 
presidentti. 

 
8 § 

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut lain-
säädäntöaloitteet käsitellään täysistunnossa. 
Myös 3 §:n 6 kohdassa tarkoitetut oikeushal-
lintoasiat käsitellään täysistunnossa, jollei 
työjärjestyksessä toisin määrätä. 

Muissa 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 
korkein oikeus on päätösvaltainen viisijäse-
nisenä. Korkein oikeus voi kuitenkin päättää, 
että asia tai sen osa käsitellään täysistunnossa 
tai muussa laajemmassa kokoonpanossa. 

 
9 § 

Korkeimman oikeuden istunnoissa asiat 
ratkaistaan esittelystä. 

Presidentti ratkaisee asiat esittelystä sen 
mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. 

 
3 Luku 

Presidentti ja muut jäsenet 

10 § 
Korkeimmassa oikeudessa on presidentti ja 

muina jäseninä vähintään 15 oikeusneuvosta. 
Korkeimman oikeuden presidentin ja jäsen-
ten nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksis-
ta säädetään tuomareiden nimittämisestä an-
netussa laissa (205/2000). 

Korkeimmassa oikeudessa voi olla määrä-
aikaisia jäseniä siten kuin tuomareiden nimit-
tämisestä annetussa laissa säädetään. 

 
11 § 

Korkeimman oikeuden toimintaa johtaa ja 
sen tuloksellisuudesta vastaa presidentti. 

Presidentin ollessa estyneenä hänen tehtä-
viään hoitaa virantoimituksessa oleva virassa 
vanhin jäsen. 

 
 
 

12 §  
Korkeimman oikeuden täysistuntoon osal-

listuvat presidentti ja virantoimituksessa ole-
vat jäsenet. 

 
4 Luku 

Esittelijät ja muu henkilöstö 

13 § 
Korkeimmassa oikeudessa on esittelijöinä 

kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia sekä 
vanhempia oikeussihteereitä ja oikeussihtee-
reitä. 

Esittelijät nimittää korkein oikeus. Esitteli-
jöiden kelpoisuusvaatimuksista, nimittämis-
perusteista ja nimittämisestä määräajaksi on 
voimassa, mitä tuomareiden nimittämisestä 
annetussa laissa säädetään. Esittelijäneuvok-
seksi voidaan nimittää määräajaksi virkasuh-
teeseen myös, milloin se on tarpeen virka-
kierron edistämiseksi tai korkeimman oikeu-
den esittelijöiden asiantuntemuksen moni-
puolistamiseksi. 

Korkeimman oikeuden muista viroista ja 
virkamiehistä määrätään työjärjestyksessä. 

 
14 § 

Mitä perustuslain 103 §:ssä säädetään tuo-
marin virassapysymisoikeudesta ja tuomarin 
virasta, sovelletaan myös korkeimman oi-
keuden esittelijään ja esittelijän virkaan. 

 
5 Luku 

Palvelussuhteen väliaikainen järjestely 

15 § 
Presidentti voi ottaa virkavapautta enintään 

yhden kuukauden vuodessa. Tämän yli me-
nevältä ajalta virkavapaudesta päätetään täys-
istunnossa.  

Korkein oikeus myöntää virkavapauden oi-
keusneuvokselle. Siitä  päätetään täysistun-
nossa, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. 

 
16 § 

Virkavapauden myöntämisestä kansliapääl-
likölle ja muulle esittelijälle sekä muulle vir-
kamiehelle määrätään työjärjestyksessä. 
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6 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

17 § 
Korkeimman oikeuden esittelijää syytetään 

virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa. 
 

18 § 
Korkein oikeus vahvistaa työjärjestyksen 

itselleen. Työjärjestyksessä annetaan tar-
kemmat määräykset asioiden käsittelystä ja 
muusta työskentelystä korkeimmassa oikeu-
dessa. Työjärjestyksessään korkein oikeus 
voi vapauttaa 10  §:n 2 momentissa tarkoite-
tut jäsenet käsittelemästä 3 §:n 5 ja 6 kohdas-

sa tarkoitettuja asioita sekä korkeinta oikeut-
ta koskevia talous- ja hallintoasioita. 

Korkeimman oikeuden työjärjestys julkais-
taan Suomen säädöskokoelmassa. 

 
19 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
2005. 

Tällä lailla kumotaan korkeimmasta oikeu-
desta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annettu la-
ki (74/1918) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

————— 

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Oikeusministeri Johannes Koskinen 
  
 


