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Uppgifter och åtgärder

Övervakning av republikens presidents och 
statsrådets ämbetsåtgärder 

StatSrådetS allmänna Sammanträden Samt föredragningar 
för republikenS preSident

Sammanträden
Statsrådets allmänna sammanträde ......................................................... 75
Föredragning för republikens president .................................................. 40

Behandlade ärenden
Statsrådets allmänna sammanträde ......................................................... 1 812
Föredragning för republikens president .................................................. 434

Granskade protokoll
Statsrådets allmänna sammanträde ......................................................... 18
Föredragning för republikens president .................................................. 9
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■ = ärenden som behandlats vid statsrådets allmänna sammanträde

■
 = ärenden som behandlats vid föredragningen för republikens  

 president
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begäranden om utlåtanden och StällningStaganden

Inledda ärenden
Statsrådet och ministerierna ................................................................... 141
Begäranden om hörande i riksdagens utskott ......................................... 24

Sammanlagt ........................................................................................... 165

Avgjorda ärenden
Åtgärder 
1) skriftliga utlåtanden .......................................................................... 106
2) inget behov av åtgärder ..................................................................... 70

Sammanlagt ........................................................................................... 176

Förhandsgranskning av lagförslag ........................................................... 39
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■ = begäranden om utlåtanden och ställningstaganden som  
 framställts av republikens president, statsrådet och ministerierna

(siffrorna innefattar inte sådana begäranden om upplysningar och 
utlåtanden som avses i 108 § 2 mom. i grundlagen)
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Laglighetskontrollen av myndigheter och andra som 
sköter offentliga uppgifter

klagomål

Mottagna klagomål ............................................................................  1 654

Klagomålen gällde följande myndigheter eller ärendekategorier 
1) statsrådet eller ministerierna ............................................................. 213
2) utrikesministeriets förvaltningsområde ............................................. 5
3) justitieministeriets förvaltningsområde ............................................. 58
4) allmänna domstolar .......................................................................... 204
5) förvaltningsdomstolarna ................................................................... 33
6) specialdomstolarna ............................................................................ 2
7) åklagaren ........................................................................................... 60
8) utsökningen ...................................................................................... 44
9) advokater eller offentliga rättsbiträden .............................................. 68
10) rättegångsbiträden med tillstånd ....................................................... 10
11) inrikesministeriets förvaltningsområde ............................................. 7
12) polisen .............................................................................................. 295
13) utlänningsärenden ............................................................................ 16
14) försvarsministeriets förvaltningsområde ............................................ 0
15) finansministeriets förvaltningsområde .............................................. 33
16) kommunförvaltningen ...................................................................... 116
17) skatteförvaltningen ........................................................................... 19
18) undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ............... 60
19) jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ....................... 28
20) kommunikationsministeriets förvaltningsområde ............................. 27
21) arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde ......................... 16
22) arbetsmyndigheterna ........................................................................ 31
23) social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde ..................... 26
24) socialvård och socialförsäkring .......................................................... 150
25) hälso- och sjukvården ....................................................................... 145
26) miljöministeriets förvaltningsområde ................................................ 2
27) miljömyndigheterna .......................................................................... 22
28) övriga myndigheter och andra som sköter offentliga uppgifter ......... 57
29) övriga ärenden .................................................................................. 84

Sammanlagt (ett och samma klagomål kan gälla flera myndigheter  
eller ärendekategorier) ............................................................................ 1 831
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Brev och kontakter som inte togs för behandling1.......................  420

Klagomålsärenden som överförts till riksdagens justitieombudsman 
enligt 3 § i lagen om fördelningen av uppgifter (330/2022)  
(under perioden 1.10.–31.12.2022)

• Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, militär krishanterings-
personal, Försvarsutbildningsföreningen och militära rättegångar ..... 1

• Polisundersökning, befogenheter som föreskrivits för polis- eller 
tullmyndigheter, straffprocessuella tvångsmedel och förunder- 
sökning, dock inte utebliven förundersökning eller avbrytande och 
begränsning av förundersökning ........................................................ 22

• Fängelser och andra anstalter i vilka någon har intagits mot  
sin vilja samt andra åtgärder som begränsar personens själv-
bestämmande rätt................................................................................ 1

• Tillgodoseendet av rättigheterna för barn, äldre och personer  
med funktionsnedsättning samt asylsökande ..................................... 8

• Tillgodoseendet av individens rättigheter inom social- och 
hälsovården samt socialförsäkringen .................................................. 48

• Allmän intressebevakning .................................................................. 7
• Tillgodoseendet av de rättigheter som tillförsäkras samerna  

som urfolk .......................................................................................... 1

Sammanlagt ........................................................................................... 88

Klagomålsärenden som överförts till justitiekanslern i statsrådet enligt 
2 § i lagen om fördelningen av uppgifter (330/2022)  
(under perioden 1.10.–31.12.2022)

• Offentlig upphandling, konkurrens och ärenden som gäller  
statligt stöd ........................................................................................ 2

Sammanlagt ........................................................................................... 2 

1 Dessa brev och kontakter är vanligen skrivelser som uttrycker åsikter, skrivelser som kommit till kän-
nedom eller upprepade fortsatta skrivelser som gäller samma, redan avgjorda ärende. Det är således inte 
fråga om egentliga klagomålsskrifter. Efter att dessa ärenden diarieförts görs en bedömning av behand-
lingsbehovet, varefter beslut fattas utan fortsatta åtgärder.
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Klagomålen riktade sig i huvudsak mot följande sektorer, % 

Polisen  18 %

Statsrådet och 
ministerierna  13 %

Allmänna domstolar  
12 %

Socialvård och  
socialförsäkring  9 %

Hälso- och sjukvården  9 %Kommunförvaltningen  7 %

Advokater, offentliga  
rätts biträden och rättegångs- 
biträden med tillstånd  4 %

Åklagaren  4 %

Undervisnings- och 
kulturministeriets 
förvaltningsområde  4 %

Övriga  20 %

Klagomålen som föranledde åtgärder riktade sig i huvudsak  
mot följande sektorer, st

Statsrådet och ministerierna  50

Socialvård och  
socialförsäkring  25

Kommun- 
förvaltningen  17

Hälso- och sjukvården  16Allmänna domstolar  9

Arbetsmyndigheterna  7

Polisen  6

Åklagaren  5

Förvaltnings- 
domstolarna  5

6

Övriga  30
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Avgjorda klagomål ............................................................................. 1 862

Klagomålsärenden som föranledde utredningsåtgärder
Åtgärder
1) åtal... ................................................................................................. 1
2) anmärkning ....................................................................................... 20
3) uppfattning ....................................................................................... 135
4) förslag till utveckling av rättsreglerna ............................................... 2
5) andra ställningstaganden .................................................................. 12
6) felaktigt förfarande, ingen åtgärd ...................................................... 7
7) inget felaktigt förfarande kunde konstateras ..................................... 869

Sammanlagt ........................................................................................... 1 046

Klagomålsärenden som inte förutsatte några utredningsåtgärder
1) hörde inte till justitiekanslerns behörighet ........................................ 216
2) var under behandling hos en behörig myndighet eller kunde  
 överklagas ......................................................................................... 222
3) överfördes till riksdagens justitieombudsman ................................... 34
4) överfördes till Finlands Advokatförbund (tillsynsnämnd)................. 10
5) överfördes till en behörig myndighet ................................................ 73
6) var så oklart att det inte kunde undersökas (ospecificerat) ................ 165
7) förföll på annan grund  ..................................................................... 192
8) togs inte för behandling (ad acta) ..................................................... 123
9) gällde ett mer än två år gammalt ärende ........................................... 55

Sammanlagt ........................................................................................... 1 090

Ett och samma klagomål kan föranleda flera åtgärder. 



Justitiekanslerns i statsrådet statistik för år 2022

8

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2018 2019 2020 2021 2022

170

1046

1862
1654

■ = inkomna klagomål
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■ = andelen påföljdsavgöranden av samtliga klagomålsärenden  
         som krävt utredningsåtgärder (%)

(siffrorna gällande klagomålsärenden innefattar även klagomål  
mot republikens president och statsrådet samt advokater, offentliga 
rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd)
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klagomål i anSlutning till covid-19-epidemin

Antal anhängiggjorda
Statsrådet eller ministerierna .................................................................. 48
Övriga myndigheter ............................................................................... 68

Sammanlagt ........................................................................................... 116

Avgjorda
Föranledda åtgärder
1)  uppfattning ....................................................................................... 23
2)  felaktigt förfarande, ingen åtgärd ...................................................... 1
3)  felaktigt förfarande konstaterades inte .............................................. 81
4)  överfördes till riksdagens justitieombudsman ................................... 10
5)  överfördes till den behöriga myndigheten ......................................... 4
6)  hörde inte till justitiekanslerns befogenheter .................................... 22
7)  var anhängigt eller kunde överklagas ................................................ 22
8)  var så otydligt att det var omöjligt att utreda (ospecificerat) ............. 21
9)  togs inte för behandling (ad acta) ..................................................... 6
10) förföll på annan grund ...................................................................... 7

Sammanlagt  ........................................................................................... 197

En stor del av klagomålen i anslutning till covid-19-epidemin riktar sig till flera 
myndigheter. Då är också åtgärderna på grund av klagomålsavgörandena fler än 
det sammanlagda antalet klagomål. Ett klagomål kan också annars orsaka flera 
åtgärder i avgörandeskedet.
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granSkning av Straffdomar och ärenden Som berör domareS 
tjänStebrott 

Granskning av straffdomar 
Granskade domar ................................................................................... 4 016
Ärenden som inletts med anledning av granskade domar ....................... 88

Avgöranden 
Åtgärder
1) anmärkning ....................................................................................... 37
2) uppfattning ....................................................................................... 52
3) inget behov av åtgärder (ad acta) ...................................................... 9
4) inget felaktigt förfarande kunde konstateras  .................................... 4

Sammanlagt ........................................................................................... 102

Ärenden som berör domares tjänstebrott
Meddelanden till justitiekanslern från
1) hovrätterna ....................................................................................... 22
2) tingsrätterna ..................................................................................... 1
3) polisen .............................................................................................. 38

Sammanlagt ........................................................................................... 61

Avgöranden 
Åtgärder
1) åtal... ................................................................................................. 3
2) anmärkning ....................................................................................... 7
3) uppfattning ....................................................................................... 8
4) inget behov av åtgärder (ad acta) ...................................................... 34
5) inget felaktigt förfarande kunde konstateras  .................................... 3

Sammanlagt ...................................................................................... 55
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■ = ärenden som tagits till prövning på eget initiativ  ■ = laglighetskontrollbesök 

ärenden Som berör åklagareS tjänStebrott 

Anhängiggjorda tjänstebrottsärenden som gäller åklagare ...................... 14

Avgjorda tjänstebrottsärenden som gäller åklagare
Åtgärder
1) anmärkning ....................................................................................... 1
2) uppfattning ....................................................................................... 2
3) inget felaktigt förfarande kunde konstateras ..................................... 6
4) inget behov av åtgärder (ad acta) ...................................................... 11
Sammanlagt  ........................................................................................... 20

ärenden Som inlettS på eget initiativ och 
laglighetSkontrollbeSök

Ärenden som inletts på eget initiativ ...................................................... 30

Avgöranden
Åtgärder
1) anmärkning ....................................................................................... 2
2) uppfattning ....................................................................................... 17
3) andra åtgärder ................................................................................... 3
4) inget felaktigt förfarande kunde konstateras ..................................... 2
5) inget behov av åtgärder (ad acta) ...................................................... 4
Sammanlagt ........................................................................................... 28

Laglighetskontrollbesök ...................................................................  8
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Övervakning av den verksamhet som bedrivs 
av advokater, offentliga rättsbiträden och 
rättegångsbiträden med tillstånd 

Inledda ärenden
1) tillsynsärenden och arvodestvister ..................................................... 531
2) annan övervakning av advokater  

(bl.a. rättegångsbiträdesnämndens beslut, Helsingfors hovrätts 
begäranden om yttranden och åklagarnas underrättelser) ................. 215

Sammanlagt ........................................................................................... 746

Avgöranden
Åtgärder
1) ärenden som gäller ändringssökande ................................................. 2
2) utlåtanden ......................................................................................... 4
3) andra åtgärder ................................................................................... 1
4) överfördes till tillsynsnämnden ......................................................... 8
5) inget behov av åtgärder (ad acta) ...................................................... 740

Sammanlagt ........................................................................................... 755
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■ = beslut som tillsynsnämnden i anslutning till Finlands Advokatförbund fattat i tillsyns- 
 ärenden och arvodestvister och som inkommit till justitiekanslern för granskning

■ = annan övervakning av advokater
(bl.a. rättegångsbiträdesnämndens beslut, Helsingfors hovrätts begäranden  
om yttranden och åklagarnas underrättelser)
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Arbetssituationen

Ärenden som inletts under år 2022
Klagomålsärenden .................................................................................. 1 654
Övriga laglighetskontrollärenden............................................................ 1 112

Sammanlagt ........................................................................................... 2 766

Ärenden som avgjorts under år 2022 ...................................................... 2 998

Ärenden under behandling vid utgången av år 2022
Klagomålsärenden som inkommit år 2020 .............................................. 29
Övriga laglighetskontrollärenden som inkommit år 2020 ....................... 24
Klagomålsärenden som inkommit år 2021 .............................................. 91
Övriga laglighetskontrollärenden som inkommit år 2021 ....................... 11
Klagomålsärenden och andra laglighetskontrollärenden som  
inkommit år 2022 ................................................................................... 616

Sammanlagt ........................................................................................... 771

Vid utgången av år 2022 var 771 klagomålsärenden under behandling vid 
justitiekanslersämbetet, varav 120 hade varit under behandling i mer än ett år.

■ = ärenden som var under behandling vid utgången av året   

(klagomålsärenden och andra laglighetskontrollärenden)
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