
Specialdomstolar 2008

Avgjorda mål i specialdomstolar år 2008
År 2008 inkom 7 115 nya rättskipningsmål till försäkringsdomstolen, dvs. 153 färre än året innan.
Försäkringsdomstolen avgjorde 9 816 rättskipningsmål. Föregående år var motsvarande antal 10 425. De största
grupperna av avgjorda mål var arbetspensions-, olycksfalls-, arbetslöshetsskydds- och folkpensionsärenden.
Behandlingen av ärenden tog i genomsnitt 12,4 månader i försäkringsdomstolen. I slutet av året fanns det 5 715
anhängiggjorda mål vid försäkringsdomstolen.

Arbetsdomstolen avgjorde 134 mål år 2008. Av dem var 71 talan som väckts av arbetstagarparten och mer än
hälften av dem gällde avlöning. Antalet talan som väckts av arbetsgivarparten uppgick till 63 och av dem gällde
nästan alla arbetsfred. När det gäller de avgjorda målen godkändes talan helt eller delvis i 62 procent av alla mål.
I slutet av året fanns det 57 anhängiggjorda mål vid arbetsdomstolen.

År 2008 inkom 587 nya rättskipningsmål till marknadsdomstolen, dvs. 38 procent fler än året innan.
Marknadsdomstolen avgjorde 643mål. Detta är 43 procent fler än året innan. Största delen av de avgjorda målen,
dvs. över 80 procent, gällde offentlig upphandling. I slutet av året fanns det 474 anhängiggjorda mål vid
marknadsdomstolen, dvs. 55 färre än året innan.

Uppgifterna framgår av de uppgifter som Statistikcentralen samlat in av specialdomstolarna.

Avgjorda mål i specialdomstolar åren 2002–2008
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9816104251039610582102341025911122Försäkringsdomstol
134138134150157109108Arbetsdomstol
643450365292263221158Marknadsdomstol

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 03.09.2009
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Tabellbilagor

Arbetsdomstolens avgöranden 2008
Till följande
år
uppskjutna

Helt
förkastade

Helt eller
delvis
bifallna

Förrfallna,
som
avvisats

AvgjordaSummaInkomnaFrån
föregående
år uppskjutna

Käromålets innehål

5722832913419113754Inalles
50202427711218338Arbetstagarnas käromål efter

innehål
12––2321Arbetsfred
84541321192Permittering och

uppsägningsskydd
–1326624Förtroendepersoner o. dyl.

291191636654322Avlöning
122751426179Annat
7259263705416Arbetsgivarnas käromål totalt
7159262695316Arbetsfred
––––––––Permittering och

uppsägningsskydd
––––––––Förtroendepersoner o. dyl.
–1––111–Avlöning
––––––––Annat

Marknadsdomstolens avgöranden 2008
Till följande år
uppskjutna

AvgjordaUnder året
inkomna

Ärende
Därav
förfallna

st.

474101643587Inalles
40590516451Ärenden beträffande offentlig upphandling
29–127Konkurrensbegränsningsärenden
7–15Ärenden i enlighet med konsumtskyddslagen

2681822Ärenden i enlighet med lagen om otillbörligt förfarande i
näringsverksamhet

519297Elmarknadsärenden
2245Övriga ärenden
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