KORKEIMMAN OIKEUDEN
ENNAKKOPÄÄTÖSJÄRJESTELMÄ
MIKA LAUNIALA

© Copyright 2020 Alma Talent Oy ja Mika Launiala
ISBN 978-952-14-4312-1 (ekirja)
ISBN 978-952-14-4313-8 (verkkokirja)
Anna palautetta teoksesta: kustannustoimitus@almatalent.fi

Tilaa Korkeimman oikeuden ennakkopäätösjärjestelmä e-kirja
Alma Talent Shopista: shop.almatalent.fi

LUKIJALLE
Joitain vuosia sitten olin aikeissa kirjoittaa ennakkopäätösanalyysin korkeimman
hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta 2012:131. Asia, joka koski valtion virkamiehen virantoimituksesta pidättämistä, oli käsitykseni mukaan monella tapaa virheellisesti ratkaistu. Ratkaisussa sovellettiin osin väärää lakia, ja lopputulos oli virantoimituksesta pidättämistä koskevien keskeisten perusperiaatteiden vastainen.
Tarkoituksenani oli esittää ratkaisua kohtaan kritiikkiä ja saada virkamiesoikeudellisia asioita hoitavat lakimiehet ymmärtämään, että vuosikirjaratkaisun ennakkopäätösarvo oli kyseenalainen. Kirjoittamistehtävä osoittautui kuitenkin vaikeaksi.
Ymmärsin kyllä, että analyysiltä vaaditaan enemmän kuin referaatilta, mutta en tiennyt tarkasti, millainen kunnollisen ennakkopäätösanalyysin pitäisi olla.
Tieteellisen itseymmärryksen hankkimiseksi kirjoitin kesällä 2016 ennakkopäätöksiä käsittelevän artikkelin. Ensimmäisen artikkeli johti myöhemmin toisen, kolmannen ja vielä neljännenkin ennakkopäätösaiheisen artikkelin julkaisemiseen. Artikkelit puolestaan johtivat tämän ”läpyskä prejudikatuurista” -työnimellä kulkeneen kirjasen julkaisemiseen.
Teoksen tarkoituksena on toimia yleisesityksenä korkeimman oikeuden ennakkopäätösjärjestelmästä. Kirjoitettaessa on pyritty lukijaystävälliseen kirjoitustapaan.
Toivottavasti tavoite on lukijan näkökulmasta edes joiltain osin toteutunut.
Kiitän hallinto-oikeustuomari Timo Tervosta käsikirjoituksen sisällön kommentoimisesta ja tutkimusavustaja Anu Puustista kaikesta kirjoittamisen aikana saamastani avusta. Sisältöpäällikkö Arja Lappeteläistä kiitän teoksen julkaisemisesta ja kustannustoimittaja Anttoni Pihlajamäkeä tekstin painokelpoiseksi saattamisesta.

Naantalissa 11. päivänä elokuuta 2020
Mika Launiala
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