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Viite: Lausuntopyyntönne OM 3/31/2016 

Lausunto

Oikeusministeriö on pyytänyt hovioikeuden lausuntoia muistiosta, jossa arvioidaan sitä, mi
hin käräjäoikeuksiin maaoikeus-, merioiokeus-, ryhmäkanne-, ulosottovalitus-, yrityssanee
raus- ja sotilasoikeudenkäyntiasioiden käsittely tulisi keskittää käräjäoikeusverkostoa uu
distettaessa.

Muistioon sisältyy asiasta ehdotus.

Hovioikeus ilmoittaa kannattavansa ehdotusta.

Presidentti Mikko Könkkölä
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Aihe: Lausuntopyyntö käräjaoikeusverkoston kehittämishankkeen arvioimuistiosta

LAUSUNTOPYYNTÖ

Oikeusministeriö pyytää kunnioittaen lausuntoanne oheisesta arviomuistiosta, joka liittyy 
käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeeseen (OM 3/31/2016). Muistiossa on arvioitu 
mihin käräjäoikeusuudistuksen mukaisista käräjäoikeuksista maaoikeus-, merioikeus-, 
ryhmäkanne-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus-ja sotilasoikeudenkäyntiasiat tulisi keskittää 
käsiteltäviksi. Muistion liitteenä on luonnokset ehdotusten toteuttamiseksi vaadittavista 
laki- ja asetusmuutoksista sekä kartat ja tilastot ehdotusten mukaisten käräjäoikeuksien 
tuomiopiireistä ja asiamääristä.

Oikeusministeriö pyytää lausunnonantajia ottamaan kantaa ehdotuksiin siltä osin kuin ne 
ovat muuttuneet käräjäoikeusverkoston kehittämistä pohtineen työryhmän ehdotuksista ( 
Mietintöjä ia lausuntoja 14/2015). Lisäksi oikeusministeriö pyytää niitä ministeriöitä, joiden 
toimivaltaan kuuluvien lakien muuttamista ehdotusten toteuttaminen edellyttää, ottamaan 
erityisesti kantaa muistiossa ehdotettuihin tarkistuksiin koskien maaoikeusasioita, 
merioikeusasioita ja sotilasoikeudenkäyntiasioita.

Käräjäoikeusverkoston kehittämistä koskeva hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle 
vuoden 2016 loppuun mennessä. Oikeusministeriö kuulee hallituksen esityksestä erikseen. 
Tästä syystä arviomuistiota koskeva kuuleminen toteutetaan suppeana. Myös 
esittelylupapyynnöt tullaan pyytämään ministeriöiltä erikseen.

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 31.10.2016 sähköpostitse osoitteeseen 
oikeusministerio(at)om.fi ja jennimari.huovinen(at)om.fi word-, openoffice (odt)-, pdf-tai 
rtf-tiedostona. Lausuntoa ei tarvitse erikseen lähettää postitse.

Lisätietoja asiasta antavat apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, puh. 029 
51 50428 ja ylitarkastaja Jennimari Huovinen, puh. 029 51 50394, sähköposti: 
etunimi.sukunimi(at)om.fi.

Apulaisosastopäällikkö,
hallitusneuvos Heikki Liljeroos

Ylitarkastaja Jennimari Huovinen
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Ystävällisin terveisin,

Kirsi Nevalainen
Osastosihteeri / Avdelningssekreterare
Oikeusministeriö/ Justitieministeriet
Oikeushallinto-osasto / Förvaltningsavdelningen
Eteläesplanadi 10/Södra Esplanaden 10
PL 25 / PB 25, 00023 VALTIONEUVOSTO / 00023 STATSRÄDET
puh. / tel. 02951 50382, +358 50 4110376
kirsi.nevalainen@om.fi
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