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Tehtävät ja toimenpiteet

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston 
virkatointen lainmukaisuuden valvonta 

ValtioneuVoston yleisistunnot ja esittelyt tasaVallan 
presidentille

Istunnot
Valtioneuvoston yleisistunto ................................................................... 75
Esittely tasavallan presidentille ............................................................... 40

Käsitellyt asiat
Valtioneuvoston yleisistunto ................................................................... 1 812
Esittely tasavallan presidentille ............................................................... 434

Tarkastetut pöytäkirjat
Valtioneuvoston yleisistunto ................................................................... 18
Esittely tasavallan presidentille ............................................................... 9
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■ = valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellyt asiat

■
 = tasavallan presidentin valtioneuvostossa tekemät päätökset
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lausunto- ja kannanottopyynnöt

Vireille tulleet
Valtioneuvosto tai ministeriö .................................................................. 141
Eduskunnan valiokuntien kuulemispyynnöt ........................................... 24

Yhteensä ................................................................................................. 165

Ratkaistut
Aiheutuneet toimenpiteet
1) kirjallinen lausunto ............................................................................. 106
2) ei aihetta toimenpiteeseen .................................................................. 70

Yhteensä ................................................................................................. 176

Säädösesitysten ennakkotarkastukset ...................................................... 39
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■ = tasavallan presidentin, valtio neuvoston ja ministeriöiden  
 lausunto- ja kannanotto pyynnöt  

(ei sisällä perustuslain 108  §:n 2 momentissa tarkoitettuja  
tieto- ja lausunto pyyntöjä)
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Viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien 
laillisuusvalvonta

kantelut

Vireille tulleet kantelut .....................................................................  1 654

Kantelut koskivat seuraavia viranomaisia tai asiaryhmiä 
1)  valtioneuvosto tai ministeriö ............................................................. 213
2)  ulkoministeriön hallinnonala ............................................................ 5
3)  oikeusministeriön hallinnonala ......................................................... 58
4)  yleinen tuomioistuin ......................................................................... 204
5)  hallintotuomioistuin ......................................................................... 33
6)  erityistuomioistuin ............................................................................ 2
7)  syyttäjä .............................................................................................. 60
8)  ulosotto ............................................................................................. 44
9)  asianajaja tai julkinen oikeusavustaja ................................................. 68
10) luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ................................................. 10
11) sisäministeriön hallinnonala ............................................................. 7
12) poliisi ................................................................................................ 295
13) ulkomaalaisasiat ................................................................................ 16
14) puolustusministeriön hallinnonala.................................................... 0
15) valtiovarainministeriön hallinnonala ................................................. 33
16) kunnallishallinto ............................................................................... 116
17) verotus .............................................................................................. 19
18) opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala ..................................... 60
19) maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala .................................... 28
20) liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala ................................... 27
21) työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala ......................................... 16
22) työviranomainen ............................................................................... 31
23) sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala ....................................... 26
24) sosiaalihuolto ja -vakuutus ................................................................ 150
25) terveydenhuolto ................................................................................ 145
26) ympäristöministeriön hallinnonala ................................................... 2
27) ympäristöviranomainen .................................................................... 22
28) muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava ................................ 57
29) muu asia ............................................................................................ 84

Yhteensä (yksi kantelu voi koskea useaa viranomaista tai asiaryhmää) ... 1 831
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Käsiteltäväksi ottamatta jätetyt kirjeet ja yhteydenotot 1 ............  420

Tehtävienjakolain (330/2022) 3 §:n mukaiset kanteluasioiden siirrot 
eduskunnan oikeusasiamiehelle (ajanjaksolla 1.10.–31.12.2022)

• Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, sotilaallisen kriisinhallinnan  
henkilöstö, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja sotilasoikeuden- 
käynti ................................................................................................ 1

• Poliisitutkinta ja poliisi- tai tulliviranomaiselle säädetty  
toimi valtuus, rikosprosessuaaliset pakkokeinot ja esitutkinta,  
ei kuitenkaan esitutkinnan toimittamatta jättäminen,  
keskeyttäminen ja rajoittaminen ........................................................ 22

• Vankilat ja muut laitokset, joihin henkilö on otettu tahdostaan 
riippumatta, sekä muut toimenpiteet, joilla rajoitetaan henkilön 
itsemääräämis oikeutta ........................................................................ 1

• Lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden sekä turvapaikan - 
hakijoiden oikeuksien toteutuminen .................................................. 8

• Yksilön oikeuksien toteutuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa  
sekä sosiaalivakuutuksessa .................................................................. 48

• Yleinen edunvalvonta ......................................................................... 7
• Saamelaisille alkuperäiskansana turvattujen oikeuksien  

toteutuminen ..................................................................................... 1

Yhteensä ................................................................................................. 88

Tehtävienjakolain (330/2022) 2 §:n mukaiset kanteluasioiden siirrot 
valtioneuvoston oikeuskanslerille (ajanjaksolla 1.10.–31.12.2022)

• Julkiset hankinnat, kilpailu ja valtiontukiasiat .................................... 2

Yhteensä ................................................................................................. 2 

1 Nämä kirjeet ja yhteydenotot ovat yleensä luonteeltaan mielipidekirjoituksia, tiedoksi tulleita kirjoi-
tuksia tai samaa, jo ratkaistua asiaa koskevia toistuvia jatkokirjoituksia. Kyse ei siten ole varsinaisista 
kantelu kirjoituksista. Näiden asioiden kohdalla tehdään kirjaamisen jälkeen arviointi käsittelytarpeesta, 
jonka jälkeen ne päätetään ilman jatkotoimenpiteitä.
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Vireille tulleet kantelut, suurimmat kohderyhmät, % 

Poliisi  18 %

Valtioneuvosto  
tai ministeriö  13 %

Yleinen tuomioistuin  
12 %

Sosiaalihuolto ja -vakuutus  9 % 

Terveydenhuolto  9 %Kunnallishallinto  7 %

Asianajaja, julkinen oikeus - 
avustaja tai luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja  4 %

Syyttäjä  4 % 

Opetus- ja  
kulttuuriministeriön 
hallinnonala  4 %

Muut  20 % 

Seuraamuksiin johtaneet kantelut, suurimmat kohderyhmät, kpl

Valtioneuvosto tai ministeriö  50

Sosiaalihuolto  
ja -vakuutus      25

Kunnallishallinto  17

Terveydenhuolto  16Yleinen tuomioistuin  9

Työviranomainen  7

Poliisi  6

Syyttäjä  5
Hallintotuomioistuin  5

6

Muut  30
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Ratkaistut kantelut ............................................................................ 1 862

Selvittämistoimia edellyttäneet kanteluasiat
Aiheutuneet toimenpiteet
1)  syyte  ................................................................................................. 1
2) huomautus ........................................................................................ 20
3)  käsitys ............................................................................................... 135
4)  ehdotus oikeussääntöjen kehittämiseksi ............................................ 2
5)  muu toimenpide ............................................................................... 12
6)  virheellinen menettely, ei toimenpidettä .......................................... 7
7)  virheellistä menettelyä ei todettu ...................................................... 869

Yhteensä ................................................................................................. 1 046

Kanteluasiat, jotka eivät edellyttäneet selvittämistoimia
1) ei kuulunut oikeuskanslerin toimivaltaan .......................................... 216
2) oli vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa tai muutoksenhaku - 
 mahdollisuus ..................................................................................... 222
3) siirrettiin eduskunnan oikeusasiamiehelle ......................................... 34
4) siirrettiin Suomen Asianajajaliittoon (valvontalautakunta) ............... 10
5) siirrettiin toimivaltaiselle viranomaiselle .......................................... 73
6) oli niin epäselvä, ettei voitu tutkia (yksilöimätön) ............................. 165
7) raukesi muulla perusteella ................................................................. 192
8) ei otettu käsiteltäväksi (ad acta) ........................................................ 123
9) koski yli kaksi vuotta vanhaa asiaa .................................................... 55

Yhteensä ................................................................................................. 1 090

Yksi kantelu voi aiheuttaa useampia toimenpiteitä.
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■ = saapuneet kantelut

■ = ratkaistut kanteluasiat
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■ = kanteluasioissa tehdyt seuraamusratkaisut
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■ = seuraamusratkaisujen osuus kaikista selvittämistoimia  
         edellyttäneistä kanteluasioista (%)

(kanteluasioita koskevat luvut sisältävät myös tasavallan presidenttiä 
ja valtioneuvostoa sekä asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan 
saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevat kantelut)
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CoVid-19-epidemiaan liittyVät kantelut 

Vireille tulleet
Valtioneuvosto tai ministeriö .................................................................. 48
Muut viranomaiset.................................................................................. 68

Yhteensä ................................................................................................. 116

Ratkaistut
Aiheutuneet toimenpiteet
1) käsitys ............................................................................................... 23
2) virheellinen menettely, ei toimenpidettä ........................................... 1
3) virheellistä menettelyä ei todettu ...................................................... 81
4) siirrettiin eduskunnan oikeusasiamiehelle ......................................... 10
5) siirrettiin toimivaltaiselle viranomaiselle ........................................... 4
6) ei kuulunut oikeuskanslerin toimivaltaan .......................................... 22
7) oli vireillä tai muutoksenhakumahdollisuus ...................................... 22
8) oli niin epäselvä, ettei voitu tutkia (yksilöimätön) ............................. 21
9) ei otettu käsiteltäväksi (ad acta) ........................................................ 6
10) raukesi muulla perusteella ................................................................. 7

Yhteensä  ................................................................................................ 197

Suuri osa covid-19-epidemiaan liittyvistä kanteluista kohdistuu useampaan 
viranomaiseen. Tällöin myös kanteluratkaisujen toimenpiteitä on kantelujen 
yhteismäärää enemmän. Yksi kantelu voi muutoinkin aiheuttaa useampia 
ratkaisuvaiheen toimenpiteitä.
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rangaistustuomioiden tarkastaminen ja tuomarien 
Virkarikosasiat

Rangaistustuomioiden tarkastaminen
Tarkastetut tuomiot ................................................................................ 4 016
Tarkastuksen perusteella vireille pannut asiat ......................................... 88

Ratkaistut
Aiheutuneet toimenpiteet
1) huomautus ........................................................................................ 37
2) käsitys ............................................................................................... 52
3) ei aihetta toimenpiteeseen (ad acta) .................................................. 9
4) virheellistä menettelyä ei todettu ...................................................... 4

Yhteensä ................................................................................................. 102

Tuomarien virkarikosasiat
Ilmoitukset oikeuskanslerille
1) hovioikeus ......................................................................................... 22
2) käräjäoikeus ...................................................................................... 1
3) poliisi ................................................................................................ 38

Yhteensä ................................................................................................. 61

Ratkaistut
Aiheutuneet toimenpiteet
1) syyte  ................................................................................................. 3
2) huomautus ........................................................................................ 7
3) käsitys ............................................................................................... 8
4) ei aihetta toimenpiteeseen (ad acta) .................................................. 34
5) virheellistä menettelyä ei todettu ......................................................  3

Yhteensä ........................................................................................... 55
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■ = vireille tulleet omat aloitteet        ■ = laillisuusvalvontakäynnit

syyttäjien Virkarikosasiat

Vireille tulleet syyttäjiä koskevat virkarikosasiat ..................................... 14

Ratkaistut syyttäjiä koskevat virkarikosasiat
Aiheutuneet toimenpiteet
1) huomautus ........................................................................................ 1
2) käsitys ............................................................................................... 2
3) virheellistä menettelyä ei todettu ...................................................... 6
4) ei aihetta toimenpiteeseen (ad acta) .................................................. 11
Yhteensä ................................................................................................. 20

omat aloitteet ja laillisuusValVontakäynnit

Vireille tulleet omat aloitteet .................................................................. 30

Ratkaistut omat aloitteet
Aiheutuneet toimenpiteet
1) huomautus ........................................................................................ 2
2) käsitys ............................................................................................... 17
3) muu toimenpide ............................................................................... 3
4) virheellistä menettelyä ei todettu ...................................................... 2
5) ei otettu käsiteltäväksi (ad acta) ........................................................ 4
Yhteensä ................................................................................................. 28

Laillisuusvalvontakäynnit ................................................................  8
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Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan 
saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan 
valvonta 

Vireille tulleet
1) valvonta- ja palkkioriita-asiat ............................................................ 531
2) asianajajien muu valvonta  
 (mm. oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätökset, Helsingin  
 hovioikeuden lausumapyynnöt ja syyttäjien ilmoitukset) ................. 215

Yhteensä ................................................................................................. 746

Ratkaistut
Aiheutuneet toimenpiteet
1) muutoksenhakuasiat ......................................................................... 2
2) lausunto ............................................................................................ 4
3) muu toimenpide ............................................................................... 1
4) siirto valvontalautakuntaan ............................................................... 8
5) ei aihetta toimenpiteeseen (ad acta) .................................................. 740

Yhteensä ................................................................................................. 755
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■ = tarkastettavaksi saapuneet Suomen Asianajajaliiton yhteydessä  
 toimivan valvontalautakunnan päätökset valvonta- ja palkkioriita-asioissa

■ = asianajajien muu valvonta 
(mm. oikeudenkäyntiavustaja lautakunnan päätökset,  
Helsingin hovi oikeuden lausumapyynnöt ja syyttäjien ilmoitukset)
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Työtilanne

Vuonna 2022 vireille tulleet asiat
Kanteluasiat ............................................................................................ 1 654
Muut laillisuusvalvonta-asiat .................................................................. 1 112

Yhteensä ................................................................................................. 2 766

Vuonna 2022 ratkaistut asiat ................................................................... 2 998

Vuoden 2022 lopussa vireillä olleet asiat
Vuonna 2020 tulleita kanteluasioista ...................................................... 29
Vuonna 2020 tulleita muita laillisuusvalvonta-asioita ............................. 24
Vuonna 2021 tulleita kanteluasioita ........................................................ 91
Vuonna 2021 tulleita muita laillisuusvalvonta-asioita  ............................ 11
Vuonna 2022 tulleita kantelu- ja muita laillisuusvalvonta-asioita ........... 616

Yhteensä ................................................................................................. 771

Vuoden 2022 lopussa oli vireillä 771 asiaa, joista 120 kanteluasiaa oli ollut 
vireillä yli yhden vuoden.

■ = vuoden lopussa vireillä olleet asiat  

(sisältää kanteluasiat ja muut laillisuusvalvonta-asiat)
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