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1. Hallintokantelu instituutiona 
 
1.1. Laillisuusvalvonnasta ja sitä suorittavista viran-
omaisista 
 
Julkisen vallan käyttö ja viranomaistoiminta ovat laillisuusvalvonnan kohteena. Jokai-
sen hallintoelimen velvollisuutena on valvoa omaa toimintaansa. Tällöin kyse on viran-
omaisen sisäisestä laillisuusvalvonnasta. Virka-astevalvonnassa taas on kyse ylemmän 
viranomaisen alempaan toimielimeen kohdistamasta toiminnan laillisuus- ja asianmu-
kaisuusvalvonnasta. Virka-astevalvontaan liittyy toimivalta tutkia alemmasta toimieli-
mestä tehdyt hallintokantelut.  
 
Yleisiä laillisuusvalvontaviranomaisia ovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvos-
ton oikeuskansleri. Sekä oikeusasiamiehen että oikeuskanslerin keskeisimpiä tehtäviä 
on valvoa hallintotoiminnan, julkisen vallan käytön ja julkisen tehtävän hoitamisen lail-
lisuutta. Perustuslain 108 §:n ja 109 §:n mukaan näiden yleisten laillisuusvalvontaviran-
omaisten tehtävänä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamie-
het, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia 
ja täyttävät velvollisuutensa. 
 
Kansallinen laillisuusvalvonta kohdistuu myös EU-oikeuden toimeenpanoon, mutta sen 
lisäksi EU:n komissiolla on valvontavalta EU-oikeudellisissa asioissa. Komission val-
vonnan kohteena on jäsenvaltion toiminta EU-oikeudellisesti merkityksellisissä asiois-
sa.  
 
Hallintotoiminnan valvontaa suorittavat myös tietyt erityisviranomaiset. Erityisten asia-
ryhmien valvontaa suorittavat esimerkiksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus sekä 
erilaiset valtuutetut ja erityiset lautakunnat kuten tasa-arvovaltuutettu ja tasa-
arvolautakunta, tietosuojavaltuutettu ja tietosuojalautakunta sekä vähemmistövaltuutet-
tu. 
 
Lääninhallitusten tehtävänä on valvoa sekä alaistensa viranomaisten toiminnan lainmu-
kaisuutta että niiden viranomaisten ja muiden tahojen toimintaa, joiden valvonta on lu-
kuisissa erityislaeissa säädetty lääninhallituksen tehtäväksi. Lääninhallitus toteuttaa lail-
lisuusvalvontatehtäväänsä omatoimisesti ja hallinnon ulkopuolelta tehtyjen kanteluiden 
ja ilmoitusten perusteella. Kanteluviranomaisista lääninhallitusten tutkittavaksi tulee 
toiseksi eniten kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehen ollessa volyymiltaan suurin 
kanteluviranomainen.  
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1.2. Perusoikeudet 
 
Lääninhallitusten keskeisenä tehtävänä on perusoikeuksien toteutumisen turvaaminen. 
Perusoikeuksilla tarkoitetaan Suomen perustuslain 2 luvussa kaikille turvattuja oikeuk-
sia. Perustuslain alussa on kirjattu kolme valtiosäännön taustalla olevaa keskeistä arvoa. 
Ne ovat ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmu-
kaisuuden edistäminen yhteiskunnassa.  
 
Suomen perustuslain 2 §:ssä säädetään oikeusvaltioperiaatteesta, jonka mukaan julkisen 
vallan käytön tulee perustua lakiin. Perustuslain mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa 
on noudatettava tarkoin lakia. Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoi-
keuksien toteutuminen (22 §). Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa 
käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä lain mukaan toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvolli-
suuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 
käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös 
ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hal-
linnon takeet turvataan lailla (21 §). Myös virkamieslain 14 §:n mukaan virkamiehen on 
suoritettava virkatehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. 
 
Jokaisen perusoikeuksiin kuuluu saada julkisen vallan käyttäjältä lainmukainen kohtelu 
ja hänellä on oikeus saada sellainen palvelu kuin hänelle normijärjestelmän mukaan 
kuuluu. Perusoikeuksiin kuuluu oikeus valvoa viranomaistoimintaa lainmukaisin muu-
toksenhakukeinoin sekä käyttämällä hyväksi sitä varten asetettuja laillisuusvalvontaa 
suorittavia viranomaisia. Eräänä laillisuusvalvonnan oikeusturvakeinona toimii kantelu. 
 
Laillisuusvalvonnalla voidaan yksittäisen kanteluasian tutkimisen lisäksi vaikuttaa laa-
jemminkin perus- ja ihmisoikeuksia edistävällä tavalla. Yksittäisessä kanteluasiassa on 
usein kyse siitä, kuinka ihmisten oikeudet toteutuvat. Kanteluinstituution näkökulma on 
vuonna 1995 tapahtuneen perusoikeusuudistuksen myötä muuttunut viranomaisten vel-
vollisuuksien valvonnasta kohti ihmisten oikeuksien toteutumisen edistämistä ja valvon-
taa. Kuten eduskunnan oikeusasiamies on todennut toimintakertomuksissaan, on perus-
oikeuksien toteutumisen arviointi merkinnyt kanteluasioissa ennen kaikkea eri suuntiin 
vaikuttavien periaatteiden punnintaa ja huomion kiinnittämistä perusoikeuksien toteu-
tumista edistäviin näkökohtiin. 
 
Yhdeksi lääninhallitusten kolmesta pääprosessista on määritetty perusoikeuksien ja oi-
keusturvan toteutumisen varmistaminen. Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen 
varmistaminen ei tapahdu lääninhallituksissa yksinomaan kanteluiden kautta, vaan kan-
telut, lääninhallituksen oma-aloitteinen valvonta, valitukset sekä informaatio-ohjaus 
muodostavat yhdessä erottamattoman kokonaisuuden, joiden kautta lääninhallitus to-
teuttaa tätä tehtävää.  
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Kysymys perusoikeuksien toteutumisesta on palveluita järjestettäessä jatkuvasti läsnä. 
Tällöin keskeiseksi kysymykseksi nousee se, missä tulee vastata oikeusturvaa koskeviin 
odotuksiin. Hallintokanteluiden kautta tapahtuva laillisuusvalvonta on oikeusturvaa täy-
dentävää jälkikäteisvalvontaa. Kuten maaherra Anneli Tainan johtaman työryhmän ra-
portissa ”Lääninhallitusten suorittaman informaatio-ohjauksen tehostaminen ja perus-
palvelujen arvioinnin hyödyntämisen parantaminen” (SM 39/2005) on katsottu, tulisi 
julkisia palveluita järjestävän hallinnon vastuuta huolehtia oikeusturvan toteutumisesta 
korostaa ja lisätä. Lääninhallituksiin tulevista kanteluista monet ovat sisällöltään sellai-
sia, että niihin tulisi vastata ensisijaisesti palveluntuottajien toimesta. Työryhmä näkee 
keskeisenä perusoikeuksien toteutumisen edistämisen keinona, että oikeusturvaa koske-
viin odotuksiin vastataan ensisijaisesti siellä, missä palvelut tuotetaan ja missä palvelu-
jen laatuun voidaan välittömimmin vaikuttaa. Perusoikeudet toteutuvat varmimmin sil-
loin, kun niiden toteutumisesta huolehtiminen on sisäistetty osaksi itse toimintaa ja pal-
velujen järjestämistä. Tällöin lääninhallituksen roolissa perusoikeuksien ja oikeusturvan 
toteutumisen varmistajana nousee yhdeksi keskeiseksi seikaksi se, että lääninhallitukset 
kykenevät riittävällä informaatio-ohjauksella vaikuttamaa jo ennalta siihen, että perus-
oikeudet on sisäistetty osaksi palveluntuottajien toimintaa ja että palveluntuottajilla on 
riittävästi sellaista tietotaitoa, joka varmistaa palveluiden tuottamisen lainmukaisesti, 
yhdenvertaisesti ja laadukkaasti. 
 
1.3. Hallintokantelun määritelmä 
 
Hallintokantelun käsite on vakiintunut. Vuonna 2004 voimaan tulleen hallintolain esi-
töiden mukaan hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle osoitettua il-
moitusta tai ilmiantoa virkatoimen virheellisyydestä taikka viranomaisen toimintaa kos-
kevasta laiminlyönnistä. Hallintokantelu voidaan osoittaa mille tahansa viranomaiselle, 
jonka toimivaltaan kantelunalaisen viranomaisen tai virkamiehen toiminnan valvonta 
kuuluu. Hallintokantelulla on mahdollisuus saattaa viranomaisen toiminta tai laimin-
lyönti valvovan viranomaisen tutkittavaksi. Lääninhallituksen toimivalta tutkia hallinto-
kanteluita ei kuitenkaan kohdistu ainoastaan viranomaistoimintaan, vaan lääninhallitus 
tutkii myös tiettyihin yksityisiin ammatinharjoittajiin ja palveluntuottajiin kohdistuvia 
hallintokanteluita. Hallintokantelu on laillisuusvalvontaan liittyvä oikeusturvakeino. 
Jatkossa raportissa käytetään hallintokantelusta nimitystä kantelu sekä puhuttaessa kan-
telun kohteena olevasta viranomaisesta, tarkoitetaan sillä myös soveltuvin osin kantelun 
kohteena olevaa yksityistä ammatinharjoittajaa tai palveluntuottajaa. 
 
Kantelu voidaan tehdä kaiken tyyppisestä viranomaisen toiminnasta, niin hallintopää-
töksestä kuin tosiasiallisesta toiminnastakin tai toimimatta jättämisestä, mutta koska 
varsinaiseen viranomaispäätökseen on useimmiten mahdollista hakea muutosta, tulee 
kantelun yhteydessä pääsääntöisesti selvitettäväksi viranomaisen muu toiminta eli ns. 
tosiasiallinen hallintotoiminta. Kantelu on vapaamuotoinen, mutta kantelun tutkimista 
varten kantelusta tulee ilmetä ainakin kantelun kohteena oleva asia sekä se, miltä osin 
viranomaisen toiminnan asiassa katsotaan olevan virheellistä tai epäasiallista. Kantelu ei 
ole määräaikaan sidottu, joskin joidenkin säädösten mukaan yli viittä vuotta vanhoja 
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asioita koskevia kanteluita ei tutkita, ellei kantelun tutkimiseen ole erityistä syytä. Kan-
telun voi tehdä kuka tahansa eikä kantelu siten ole sidottu kantelijan asianosaisasemaan 
kantelun kohteena olevassa toiminnassa. Pelkästään kantelun tekeminen ei myöskään 
luo kantelijalle hallintolaissa tarkoitettua asianosaisasemaa kantelun kohteena olevaan 
asiaan. Myös nimetön ilmiantotyyppinen kantelu on mahdollista tutkia, mikäli kantelu-
viranomainen harkitsee sen kantelukirjoituksesta ilmenevien seikkojen johdosta perus-
telluksi.  
 
Kantelu ei ole muutoksenhakukeino eikä mahdollista kantelun kohteena olevaa hallin-
topäätöstä voida kanteluratkaisulla muuttaa. Kantelut ovat jälkikäteisvalvontaa ja kante-
lun lopputuloksena on usein laillisuuskannanotto kantelun kohteena olevasta toiminnas-
ta. Kanteluratkaisun tavoitteena on hallinnon ohjaaminen. Lääninhallituksen osastojen 
toimivallassa hallinnollisen ohjauksen ja valvonnan tehtävissä on kuitenkin suuria eroja. 
Tietyissä tapauksissa kantelu voi, tapauskohtaisesta toimivallasta riippuen, myötävai-
kuttaa tai johtaa siihen, että kantelun kohteeseen kohdistetaan sinänsä kanteluinstituuti-
osta erillisiä hallinnollisia toimenpiteitä, kuten peruutetaan ammatin harjoittamiseen 
tarvittava lupa tai annetaan määräys alaiselle viranomaiselle. Kantelupäätös voi välilli-
sesti johtaa myös päätöksen muuttamiseen (itseoikaisu, purkumenettely, asian ratkaise-
minen uudelleen uudesta hakemuksesta), mutta päätöksentekijänä ei kuitenkaan tällöin 
ole lääninhallitus. Poikkeuksen muodostavat tietyt esitutkinnan suorittamista koskevat 
ratkaisut, joiden osalta kantelu saattaa johtaa siihen, että läänin poliisijohto muuttaa 
ratkaisua.  
  
1.4. Lääninhallituksen toimivalta kanteluiden käsitteli-
jänä 
 
Lääninhallituksen toimivalta tutkia kanteluita vaihtelee asiaryhmittäin. Lääninhallituk-
sen asiallinen toimivalta kanteluasioissa perustuu joko lääninhallituksen asemaan alai-
sen hallinnon esimiesvirastona, erikseen lääninhallitukselle säädettyyn yleiseen velvol-
lisuuteen ohjata ja valvoa tiettyä toimialaa tai vähimmillään lääninhallitukselle säädet-
tyyn oikeuteen tutkia yksittäistapauksena menettelyn oikeellisuus lääninhallitukselle 
tehdyn kantelun johdosta.  Toimivalta voi perustua lääninhallituslakiin, kuntalakiin tai 
eri hallinnonaloja koskeviin lukuisiin erityislakeihin. Toimivalta saattaa olla ilmaistuna 
nimenomaisesti tai johdettavissa lääninhallitukselle määrätystä valvontavelvollisuudes-
ta. 
 
Lääninhallituslaissa ainoastaan sen 6 §:ssä on säädetty lääninhallituksen suorittamasta 
alaisen hallinnon valvonnasta. 6 §:n 1 momentin mukaan kihlakunnanviraston yleishal-
linnollinen johto ja valvonta kuuluvat lääninhallitukselle. 2 momentin mukaan kihla-
kunnanviraston osastona tai kihlakunnan erillisenä virastona toimiva maistraatti on toi-
minnallisesti lääninhallituksen alainen sen mukaan kuin erikseen säädetään. Lääninhal-
lituslain ja poliisin hallinnosta annetun lain ja asetuksen sekä rekisterihallintoasetuksen 
mukaisesti kihlakunnanviraston osastona tai erillisenä kihlakunnanvirastona toimiva 
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poliisilaitos (lukuun ottamatta Helsingin kihlakunnan poliisilaitosta) sekä maistraatit 
ovat lääninhallituksen alaisia paikallisviranomaisia. Tällaisissa tapauksissa valvonta 
perustuu saman hallinnonalan viranomaisten hierarkkiseen valvontaan eli virka-
astevalvontaan. Kihlakunnanvirastojärjestelmää ollaan purkamassa ja sisäasiainministe-
riön on asettanut yhteistyössä oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa 
tavoitteeksi järjestelmän purkamisen vuoden 2008 alusta lukien.  
 
Suurin osa lääninhallitukseen tulevista kanteluista perustuu kuitenkin hallinnonalakoh-
taisiin erityissäännöksiin, joissa on säädetty tehtäviä myös lääninhallitukselle. Tehtävät 
ja velvollisuudet vaihtelevat osastoittain. Keskeistä kanteluiden kannalta on se, onko 
kyseessä olevassa lainsäädännössä lääninhallituksen tehtäväksi määrätty valvoa kyseistä 
toimintaa. Lääninhallituksen toimivalta valvoa perustuslain turvaaman itsehallinnon 
omaavia kuntia perustuu erityislainsäädäntöön tai kuntalain 8 §:n 2 momenttiin, jossa 
lääninhallitukselle on annettu yleisemmin määritelty toimivalta kantelun johdosta tutkia, 
onko kunta tai kuntayhtymä toiminut voimassa olevien lakien mukaan.  
 
Myös toimivalta puuttua havaittuihin virheisiin tai puutteisiin vaihtelee asiaryhmittäin. 
Useimmiten toimenpiteitä aiheuttavan kanteluratkaisun lopputuloksena on kantelun 
kohteen huomion kiinnittäminen johonkin seikkaan, lääninhallituksen käsityksen ilmai-
seminen, kantelun kohteelle annettu kehotus toimia tietyllä tavalla tai kantelun kohteelle 
annettu huomautus. Termistö ja niiden käyttötapa vaihtelee lääninhallituksittain ja osas-
toittain, sillä toisin kuin ylimpien laillisuusvalvojien kohdalla, ei lääninhallitusten osalta 
ole säädetty mihin eriasteisiin toimenpiteisiin kantelu voi johtaa (poikkeuksena tervey-
denhuollon kantelut). Tilanteissa, joissa kantelun kohteena on lääninhallituksen alainen 
taho, voi kantelu johtaa jopa esimiesasemassa annettuun määräykseen tai virkamiesoi-
keudellisiin toimenpiteisiin. Kun lääninhallituksen tehtävänä on valvoa tiettyä toimi-
alaa, on lääninhallituksella toimivalta ohjaus- ja valvontavelvollisuuden perusteella an-
taa velvoite toimia tietyllä tavalla ja asettaa sakon uhka velvoitteen täytäntöönpanon 
laiminlyönnin varalta. Lääninhallituksen toimiessa lupaviranomaisena voi lääninhallitus 
kohdistaa luvanhaltijaan kantelun seurauksena kantelusta erillisiä hallinnollisia toimen-
piteitä kuten esimerkiksi peruuttaa luvan kokonaan tai määräajaksi. Kantelun lopputu-
loksena saattaa myös olla ainoastaan laillisuuskannanotto kantelun kohteena olevan 
menettelyn lainmukaisuudesta. Oikeus asettaa velvoite kantelun kohteelle ja käyttää 
asetetun velvoitteen laiminlyönnin uhkana uhkasakkoa on tällaisissa tilanteissa tulkin-
nanvarainen. 
 
Lääninhallitusten alueellinen toimivalta kanteluasioissa on sidoksissa lääninhallitusten 
toimialuejakoon, josta on päätetty lääninhallituslain nojalla annetulla valtioneuvoston 
päätöksellä. Asianomainen ministeriö voi kuitenkin lääninhallituslain 3 §:n 3 momentin 
nojalla määrätä lääninhallituksen hoitamaan tehtäviä myös toisessa läänissä tai koko 
maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan lääninhallituksen valvontatoimivalta samoin kuin hal-
lintokanteluita koskeva lainsäädäntö ansaitsevat kokonaistarkastelun. Lainsäädännön 
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edellyttämän ohjauksen ja valvonnan suhde erityisesti kuntien itsehallintoon tulisi sel-
vittää ja selkeyttää erityisesti valvojan toiminnan näkökulmasta. Lääninhallituksen 
sanktiovalikoima tulisi olla säädöstasoisesti määritelty ja lääninhallituksella tulisi olla 
asianmukaiset ja tarkoituksenmukaiset keinot puuttua kaikilla sen valvonnan kohteena 
olevilla toimialoilla tilanteisiin, joissa valvonnan kohde laiminlyö sille laissa asetettuja 
velvoitteita. Tällä hetkellä eri perusoikeuksien kohdalla lääninhallituksen toimivalta 
puuttua lainvastaiseen menettelyyn vaihtelee. 
 
Seuraavassa käsitellään lääninhallituksen toimivaltaa erityyppisten kanteluiden käsitte-
lyssä. Osastojako poikkeaa lääninhallitusten välillä tietyiltä osin toisistaan. 
 
1.4.1. Oikeushallinto-osasto 
 
Paikallisten ulosottoviranomaisten toiminnasta tehdyt kantelut käsittelee lääninhallituk-
sen oikeushallinto-osasto. 
 
Ulosottolain 1 luvun 10 §:n mukaan ulosottotoimen yleinen johto, ohjaus ja valvonta 
kuuluu oikeusministeriölle ja ulosottoviranomaiset ja ulosottotoimen hallinto kuuluvat 
oikeusministeriön hallinnonalaan. Ulosottolain 1 luvun 12 §:n mukaan lääninhallituksel-
le kuuluvat ne ulosoton ohjaus-, valvonta-, ja muut hallintotehtävät, jotka sille ulosotto-
toimen hallinnosta annetussa asetuksessa säädetään. 
 
Ulosottotoimen hallinnosta annetun asetuksen 3 luvun 11 §:n mukaan lääninhallituksen 
tehtävänä on ohjata ulosottotoimen hallintoa sekä suorittaa ulosottotoimen valvontaa 
siten kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää. Asetuksen 11 §:n mukaan lääninhalli-
tuksen tehtävänä on vastata ulosottoviraston ja ulosotto-osaston tarkastuksesta sekä rat-
kaista paikallisten ulosottoviranomaisten toiminnasta tehdyt kantelut. Lääninhallituksen 
tehtävänä on myös seurata läänin ulosottokäytännön yhdenmukaisuutta ja ryhtyä tarvit-
taessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi. Asetuksen 11 §:n 1 
momentissa tarkoitettuja ulosoton hallintotehtäviä hoitaa oikeushallintopäällikkö, jollei 
tehtäviä ole työjärjestyksessä määrätty myös muulle virkamiehelle. 
 
Kantelun yhteydessä kantelija voi esittää myös vahingonkorvausvaatimuksen valtiota 
kohtaan. Ulosottolain 3 luvun 109 §:ssä säädetään, että oikeusministeriö tai sen mää-
räämä voi harkintansa mukaan ilman oikeudenkäyntiä maksaa vahingonkorvausta asi-
anosaiselle tai sivulliselle, jos valtion korvausvastuuta voidaan pitää selvänä tai korva-
uksen maksamista kohtuullisena. 
 
Ulosottolain 10 luvun 16 §:n mukaan mikäli käräjäoikeudelle tehdyssä valituskirjelmäs-
sä on ilmoitus siitä, että ulosottomies on tehnyt virheellisen virkatoimen tai laiminlyö-
nyt toimen suorittamisen, eikä ilmoitusta voida tutkia muutoksenhakemuksena, käräjä-
oikeuden on, jättäessään valituksen sanotuilta osin tutkimatta, osoitettava asianomainen 
kantelemaan ministeriölle tai lääninhallitukselle. 
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1.4.2. Pelastusosasto 
 
Pelastuslain 2 §:n mukaan pelastusosasto johtaa ja valvoo pelastustointa läänin alueella. 
Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alu-
eella (alueen pelastustoimi). Pelastusosaston tehtävänä on valvoa, että palvelutaso on 
riittävä ja se voi pelastuslain 82 §:ssä säädetyllä tavalla velvoittaa saattamaan palvelut 
laissa säädetylle tasolle. Erityisestä syystä pelastusosastolla on oikeus antaa pelastus-
toimintaa koskevia käskyjä ja määrätä pelastustoiminnan johtajasta. Suoranaisesti alu-
een pelastustoimi ei ole lääninhallituksen alainen viranomainen. Väestönsuojan raken-
tamisvelvollisuuden osalta pelastusosasto voi myöntää vapautuksen, mutta se voi toi-
saalta myös asettaa 82 §:ssä säädetyt sanktiot rakentamisvelvollisuuden laimin lyönnin 
johdosta. Laillisuusvalvonta tapahtuu joko omatoimisen valvonnan avulla tai tutkimalla 
pelastustoimen palvelutasosta tai pelastusviranomaisen toiminnasta tehtyjä kanteluja 
kuntalain 8 §:n 2 momentin nojalla. Laillisuusvalvontaan voidaan ryhtyä myös ylem-
män pelastusviranomaisen, sisäasiainministeriön määräyksestä. 
 
1.4.3. Poliisiosasto 
 
Poliisin lääninjohtona on lääninhallituksen poliisiosasto, jonka toimivaltaan kuuluu pai-
kallispoliisista tehtyjen kanteluiden ratkaiseminen. Kantelun yhteydessä voidaan esittää 
myös valtioon kohdistettuja poliisin toiminnasta johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia. 
 
Poliisin hallinnosta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan poliisitointa johtaa sisäasi-
ainministeriö. Ministeriön alainen aluehallintoviranomainen on lääninhallitus. Läänin-
hallituksen alaisia paikallishallintoviranomaisia ovat saman lain 1 §:n 2 momentin mu-
kaan poliisilaitokset (pois luettuna Helsingin kihlakunnan poliisilaitos). Poliisitoimessa 
valvonta perustuu siten jo lääninhallituksen poliisiosaston esimiesasemaan alaiseen pai-
kallispoliisiin nähden. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 3 §:n mukaan poliisin lää-
ninjohtoon kuuluvat lääninpoliisijohtaja ja lääninpoliisiylitarkastaja ovat poliisin läänin-
johdon alaisen paikallispoliisin ja poliisin lääninjohdon alaiseksi määrättyjen poliisin 
yksikköjen henkilöstön esimiehiä. 
 
Poliisin lääninjohdon tehtävänä on poliisin hallinnosta annetun lain 5 §:n 1 momentin 
mukaan muun muassa suunnitella, kehittää ja johtaa poliisitointa läänissä. Poliisin hal-
linnosta annetun asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan edellä mainitun tehtävän toteut-
tamiseksi poliisin lääninjohdon on muun muassa suoritettava toiminnan ohjausta ja val-
vontaa. 
 
1.4.4. Sivistysosasto 
 
Sivistysosaston toimivalta kanteluasioissa perustuu kuntalain 8 §:n 2 momenttiin, jonka 
mukaan lääninhallitus voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa ole-
vien lakien mukaan. Lisäksi toimivalta perustuu valtion ja yksityisen järjestämän koulu-
tuksen hallinnosta annetun lain 6 §:ään, jonka nojalla lääninhallitus voi kantelun perus-
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teella tutkia, onko ko. laissa tarkoitettua koulutusta järjestettäessä toimittu säännösten ja 
määräysten mukaan. Valtaosa opetustoimea koskevista kanteluista liittyy perusopetuk-
sen järjestämiseen. Yleisimmät kanteluiden aiheet ovat opetusjärjestelyt, kodin ja kou-
lun välinen yhteistyö, hallinnollinen menettely sekä viranhaltijan käytös. 
 
1.4.5. Liikenneosasto 
 
Liikenneosaston käsittelemät kantelut kohdistuvat lähinnä kotimaan liikennettä harjoit-
taviin luvanhaltijoihin. Lääninhallituksen toimivalta tutkia liikenneosaston alaan kuulu-
via kanteluita perustuu luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettuun lakiin, lu-
vanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettuun lakiin, tieliikennelakiin sekä yhteisö-
lainsäädäntöön kuuluviin säädöksiin. Liikennelupaviranomaisena lääninhallituksen lii-
kenneosasto voi kohdistaa luvanhaltijaan kantelun seurauksena kantelusta erillisiä hal-
linnollisia toimenpiteitä kuten peruuttaa luvan määräajaksi tai kokonaan. 
 
1.4.6. Kilpailu- ja kuluttajaosasto 
 
Lääninhallituksen kilpailu- ja kuluttajaosastojen kantelut koskevat kiinteistönvälitys-
liikkeiden ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden harjoittamaa välitystoimintaa. Kantelu-
jen kohteina ovat välitystoimintaa harjoittavat elinkeinonharjoittajat. Lääninhallituksen 
toimivalta käsitellä kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden 
harjoittamasta välitystoiminnasta tehtyjä kanteluita perustuu kiinteistönvälitysliikkeistä 
ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 17 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan 
kyseisen lain noudattamista valvoo lääninhallitus. 
 
1.4.7. Hallinto-osasto 
 
Lääninhallituksen hallinto-osastolla ratkaistavien kanteluiden kohteena ovat maistraatit, 
kihlakunnanvirastojen yhteinen osa, kunnat sekä vapaaehtoiset kuntayhtymät. 
 
Rekisterihallintoasetuksen 1 §:n 2 momentin mukaan maistraatit ovat lääninhallituksen 
alaisia rekisterihallinnon paikallisviranomaisia, jotka toimivat kihlakunnanvirastojen 
yksikköinä tai erillisinä virastoina. Lääninhallituksella on maistraattien esimiesvirastona 
yleinen maistraattien valvontavelvollisuus. Lääninhallitus ohjaa ja valvoo maistraatteja 
sekä omasta että ulkoisesta aloitteesta. 
 
Kuntaa koskevia kanteluita hallinto-osastolla tutkitaan kuntalain 8 §:n 2 momentin an-
tamalla toimivaltuudella. Kuntaa koskevaa laillisuusvalvontaa on siten mahdollista suo-
rittaa vain ulkoisesta aloitteesta eli kantelun johdosta. Kuntalain 86 §:n 1 momentin 
perusteella hallinto-osasto voi tutkia ainoastaan vapaaehtoisia kuntayhtymiä koskevia 
kanteluita kuntalain 76 §:n 4 momentin mukaisten ns. pakkokuntayhtymien jäädessä 
hallinto-osaston toimivallan ulkopuolelle. 
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Kihlakunnanvirastosta annetun asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan kihlakunnanvirasto 
on lääninhallituksen alainen paikallinen yleishallintoviranomainen. Lääninhallituslain 6 
§:n 1 momentin mukaan kihlakunnanviraston yleishallinnollinen johto ja valvonta kuu-
luvat lääninhallitukselle. Kihlakunnanviraston yhteinen osuus on lääninhallituksen 
alaista hallintoa, kun taas kihlakunnanviraston osastot ovat omien toimialojensa hallin-
to-organisaation osia. Lääninhallituksella on lääninhallituksen esimiesasemasta johtuva 
kihlakunnanvirastojen yhteistä osuutta koskeva yleinen ohjaus- ja valvontavelvollisuus, 
mistä johtuen laillisuusvalvontaa on mahdollista suorittaa sekä omasta aloitteesta että 
ulkoisesta aloitteesta. 
 
1.4.8. Sosiaali- ja terveysosasto 
 
Valtaosa sosiaali- ja terveysosastolla käsiteltävistä kanteluista koskee sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toimintaa ja kansalaisten perusoikeuksia ja peruspalveluja. Sosiaali- ja 
terveysosaston toimivalta perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädäntöön. 
Erityislakien perusteella lääninhallituksen tehtävänä on alueellaan ohjata ja valvoa sekä 
kuntien järjestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa että yksityisten palve-
lutuottajien toimintaa. Lääninhallitus myöntää myös yksityisen sosiaali- ja terveyden-
huollon luvat ja valvoo yksityistä palvelutoimintaa. Lääninhallitukselle kuuluvia ohjaus- 
ja valvontatehtäviä on sosiaali- ja terveysosaston toimialoilla säädetty yli 130 laissa ja 
asetuksessa. 
 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alai-
sena lääninhallitusten toimintaa lääninhallitusten toimintaperiaatteiden, menettelytapo-
jen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi terveydenhuollon ohjauksessa, val-
vonnassa sekä lupamenettelyssä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa on perus-
tettu lääninhallitusten ja TEO:n yhteistyöryhmät mielenterveyspalvelujen (MITEVA), 
julkisen terveydenhuollon (JUTEVA) sekä yksityisen terveydenhuollon (YTEVA) oh-
jauksen, valvonnan ja lupamenettelyn linjauksia varten sekä läänien osastopäälliköistä 
ja TEO:n johdosta muodostuva koordinaatiotyöryhmä. TEO:n toimivaltaa on suunnitel-
tu laajennettavaksi myös sosiaalihuollon alueelle. Lääninhallituksen sosiaali- ja terveys-
osastot olisivat esityksen toteutuessa edelleen ensisijaisessa vastuussa sosiaalihuollon 
valvonnasta lääninsä alueella ja TEO:n tehtävänä olisi lääninhallitusten ohjaus julkisen 
ja yksityisen sosiaalihuollon valvonnan periaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäy-
täntöjen yhdenmukaistamiseksi. 
 
Pääosin kuntien valvonta lääninhallituksessa rajoittuu nykyisen kuntalain 8 §:n 2 mo-
mentin mukaan mahdollisuuteen tutkia sille tehty kantelu. Sosiaali- ja terveysosastolla 
on kuitenkin erityislakeihin perustuva oma-aloitteinen valvontavalta kuntiin nähden. 
Tämä merkitsee myös sitä, että kantelun tai muun ilmoituksen perusteella lääninhalli-
tuksen sosiaali- ja terveysosasto voi valvonta-asiana laajemminkin tutkia ja selvittää 
kuntien tai yksityisten palveluntuottajien toimintaa.  
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Sosiaali- ja terveysosastolle tulevat kantelut koskevat kaikkea sosiaali- ja terveyden-
huollon organisaatioiden ja työntekijöiden toimintaa. Valvottavia organisaatioita ovat 
mm. kuntien sosiaalitoimistot, terveyskeskukset, vanhainkodit, palveluasumisen toimin-
tayksiköt, päiväkodit, lastensuojeluyksiköt jne. sekä maakunnalliset sairaanhoitopiirit 
keskus- ja aluesairaaloineen ja kehitysvammahuollon erityishuoltopiirit. Kanteluja tulee 
eniten julkisen terveydenhuollon palvelujen toteuttamisesta ja potilashoidosta. Sosiaali-
huollon kanteluja tulee kaikilta toimintasektoreilta – mm. lastensuojelusta, päivähoidos-
ta, vanhustenhuollosta, vammaispalveluista ja kuntien toimeentulotuen myöntämiseen 
liittyvistä ratkaisuista ja menettelyistä. Jatkuvasti laajeneva lääninhallituksen luvanva-
rainen yksityinen palvelutoiminta tuottaa myös usein vaikeita ja moniongelmaisia val-
vonnallisia kanteluja. 
 
Sosiaali- ja terveysosaston kantelut koskevat myös ympäristöterveydenhuoltoa, tervey-
denhoitolain mukaista terveydensuojelua, eläinsuojelua, eläinlääkintähuoltoa, elintarvi-
ke- ja ympäristöhygieniaa sekä elintarviketuotantoa ja sen valvontaa. Eräitä kanteluja on 
tullut myös oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista ja kuolemansyyn selvitykseen 
liittyvistä asioista.   
 
1.5. Kanteluiden määristä 
 
Vuonna 2005 lääninhallituksissa ratkaistiin 2461 kantelua. Eduskunnan oikeusasiamies 
ratkaisi samana vuonna 3008 kantelua ja valtioneuvoston oikeuskansleri 1221 kantelua. 
 
Lääninhallituksissa vuonna 2005 ratkaistut kantelut jakaantuivat lääninhallituksittain 
seuraavasti: 
 
ESLH 874 kantelua 
LSLH 853 kantelua 
ISLH 371 kantelua 
OLH 200 kantelua 
LLH 163 kantelua 
 
Yht. 2461 kantelua 
 
 
Vuonna 2006 lääninhallituksissa vireille tulleet ja ratkaistut kantelut 

Lääninhallitus 
ESLH 

Vireille 
1079 

Ratkaistut 
  986 

LSLH   945   832 
ISLH   393   345 
OLH   280   227 
LLH 
Yhteensä 2856 

  159   147 
2537 
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Vuonna 2006 eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi 3529 kantelua ja valtioneuvoston 

ikeuskansleri 1314 kantelua. 

imialaan kuuluvia. Vuonna 2006 vireille tulleista kante-

o
 
Lääninhallituksille tehdyistä kanteluista selvästi suurin osa eli noin 66 prosenttia on 
osiaali- ja terveysosastojen tos

luista 1872 kuului sosiaali- ja terveysosastoille. Seuraavaksi suurimman ryhmän muo-
dostavat paikallista poliisia koskevat kantelut. Näitä lääninhallituksiin tehtiin 428 kap-
paletta vuonna 2006, mikä on noin 15 prosenttia kaikista lääninhallituksissa vireille tul-
leista kanteluista. Sivistystoimea koskevia kanteluita tehtiin samana vuonna 173 eli noin 
6 prosenttia lääninhallituksille tehdyistä kanteluista. Muuta kunnallishallintoa kuin sosi-
aali- ja terveystoimea tai sivistystoimea koskevia kanteluita tehtiin vuonna 2006 114 
kappaletta eli noin 4 prosenttia kaikista kanteluista. Muita lääninhallituksen laillisuus-
valvonnan kohteena olevia toimialoja koskevia kanteluita tehdään vähäisempiä määriä. 
 
Vireille tulevien kanteluiden määrät ovat jatkuvasti selvästi kasvaneet. Kanteluita ei ole 

ystytty ratkaisemaan yhtä paljoa kuin uusia on tullut vireille, mikä on johtanut käsitte-p
lyaikojen pidentymiseen. Lääninhallitusten palvelutavoitteeksi on sivistystoimen kante-
luiden ja kunnalliskanteluiden osalta asetettu, että 70 prosenttia kanteluista käsitellään 9 
kuukaudessa. Sosiaali- ja terveystoimen kanteluissa tavoitetasona on, että kantelut rat-
kaistaan pääsääntöisesti 6 – 11 kuukaudessa tulossopimuksessa läänikohtaisesti sovitta-
valla tavalla. Sosiaali- ja terveystoimen kanteluissa seurataan keskimääräistä käsittely-
aikaa. Asiakkaan näkökulmasta palveluaikatavoite on viranomaisen lupaus asian käsit-
telyajasta. Se ei kuitenkaan muodosta asiakkaalle subjektiivista oikeutta vaatia palvelua 
tavoitteen mukaisena. Hallinnon näkökulmasta ohjaavan viranomaisen asettama palve-
lutavoite on palvelua tarjoavaa virastoa sitova. Jos tavoitteita ei saavuteta, asiaa käsitel-
lään tulosneuvotteluissa ja sovitaan korjaavista toimenpiteistä seuraavaa vuotta varten.  
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2. Kantelu- ja muiden oikeusturva-
asioiden koordinointi lääninhallitukses-
sa  
 
Lääninhallitusten keskeinen ydintehtävä on kansalaisten oikeusturvan ja perusoikeuksi-
en toteutumisen turvaaminen. Kantelut ovat kiinteä osa tämän tehtävän suorittamista. 
Kantelujen kautta saadaan tärkeää tietoa kuntien peruspalvelujen toteutumisesta ja kan-
telut ovat osa kunkin osaston ja läänin informaatio-ohjausta ja valvontaa. Kanteluiden 
käsittely lääninhallituksissa on perinteisesti organisoitu osastoittain siten, että kukin 
osasto käsittelee itsenäisesti omia menettelytapojaan noudattaen sille lain, asetuksen tai 
työjärjestyksen mukaan kuuluvat kantelut. Kanteluiden käsittely on kiinteä osa kunkin 
osaston substanssitehtävien hoitamista ja kantelukäsittelyssä tarvittava substanssiosaa-
minen on sidottu lääninhallituksen kunkin osaston asiantuntijoihin. Työryhmä pitää 
selvänä, että lääninhallitusten ollessa organisoitu osastoittain, tulee kanteluiden käsit-
telyn jatkossakin tapahtua lääninhallituksen ns. substanssiosastoilla osana osastojen 
informaatio-ohjausta ja valvontaa.  
 
Lääninhallitukset toimivat organisatorisesti päällikkövirastoina yhden johdon eli maa-
herran alaisuudessa. Kanteluprosessi on kuitenkin eriytynyt osastoittain, kuten prosessit 
yleensäkin. Vakiintuneet kantelukäsittelyssä noudatettavat menettelytavat saattavat 
vaihdella lääninhallituksen sisällä osastoittain ja yksiköittäin. Lääninhallitusten sekä 
lääninhallituksen osastojen välillä on eroavaisuutta myös esimerkiksi siinä, miten toi-
menpiteitä aiheuttavassa kantelussa ns. sanktiokannanotto ilmaistaan, siitäkin huolimat-
ta, että toimivallan luova säännös saattaa olla sama. 
 
Vaikka toimivaltasäännökset eri asiaryhmissä vaihtelevat toisistaan, on työryhmän nä-
kemyksen mukaan kantelukäsittely prosessina suoritettavissa kaiken tyyppisiä kantelui-
ta tutkittaessa lähes samanlaisin menettelytavoin. Tämän raportin luvussa 3 sekä liit-
teessä 1 esitetyt kantelukäsittelyn menettelytavat ovat lähtökohtaisesti yhteisiä kaiken-
tyyppisille kanteluille. 
 
Sisäasiainministeriön johtamassa lääninhallitusten laatutyössä on työstetty lääninhalli-
tusten pääprosessit ja osaprosesseja (liite 2). Pääprosessit on vahvistettu maaherrakoko-
uksessa syksyllä 2006. Mikään lääninhallituksista ei ole vielä siirtynyt kokonaisuudes-
saan prosessiorganisaatioon, mutta lääninhallitusten osastoista prosessiorganisaatioon 
ovat siirtyneet Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto ja yhteiset palve-
lut -yksikkö sekä Länsi-Suomen lääninhallituksen hallinto-osasto. Länsi-Suomen lää-
ninhallituksessa valmistelevat prosessiorganisaatioon siirtymistä myös liikenneosasto 
sekä sosiaali- ja terveysosasto ja lääninhallituksen henkilöstöstrategiassa on kirjaus lää-
ninhallituksen siirtymisestä kokonaisuudessaan prosessiorganisaatioon vuoteen 2011 
mennessä.  Lisäksi Itä-Suomen lääninhallituksessa maaherra on nimittänyt kullekin 
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pääprosessille koordinoijan. Laatutyössä prosesseja on kuvattu jokaisessa lääninhalli-
tuksessa. 
 
Lääninhallitusten pääprosesseja ovat: 
  

1) Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen 
2) Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen 
3) Sisäisen turvallisuuden edistäminen 

 
Kanteluprosessi kuuluu osaprosessina pääprosessiin ”Perusoikeuksien turvaaminen ja 
oikeusturvan toteutumisen varmistaminen”, mutta se tuottaa tietoa myös alueellisen 
hyvinvoinnin ja palvelujen turvaamisen prosessiin. Kanteluprosessi koskettaa kaikkia 
lääninhallituksen osastoja, joskin toisilla osastoilla sen merkitys on suurempi ja toisilla 
pienempi. Siitä huolimatta, että kanteluprosessi on yhteinen kaikille lääninhallituksen 
osastoille, ei prosessia ole koordinoitu yhteisesti käsittäen koko lääninhallituksen, vaan 
ydinprosessi nimeltä ”lääninhallituksen kanteluprosessi” on käytännössä pilkkoutunut 
erilaisiin osasto- tai jopa yksikkö- tai alueyksikkökohtaisiin kanteluprosesseihin. 
 
Itä-Suomen lääninhallituksen mallissa, jossa jokaiselle pääprosessille on nimitetty oma 
koordinoijansa, on koordinoijan tehtäväksi määritelty seuraavaa: 
 

- pääprosessin asioiden koordinointi lääninhallituksessa yhteistyössä osastojen 
kanssa 

- pääprosessin asioiden yhteistyön koordinointi lääninhallituksessa eri viran-
omaisten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa 

- lääninhallituksen strategian valmistelun koordinointi pääprosessin osalta 
- lääninhallituksen laatutyöskentelyyn osallistuminen 
- pääprosessin sisällön koordinointi ja kehittäminen 
- pääprosessin asioiden raportointi lääninhallituksen johtoryhmälle 

 
Prosessin koordinoijan tehtävä eroaa varsinaisesta prosessin omistajan tehtävästä erityi-
sesti siinä, että prosessin omistajalla on valta ja vastuu prosessissaan. Prosessin omista-
jalla on tulosvastuu, henkilöstövastuu ja valta sekä vastuu prosessin resursoinnista ja 
työn suunnittelusta. 
 
Työryhmä esittää harkittavaksi, tulisiko lääninhallituksissa nimetä kanteluprosessille 
oma koordinoijansa. Koordinoijan tehtävät olisivat vastaavanlaiset kuin Itä-Suomen 
lääninhallituksen mallissa on määritelty pääprosessien koordinoijille. Työryhmän nä-
kemyksen mukaan kanteluprosessin / oikeusturvaprosessin koordinointi yhden koor-
dinoijan tehtäväksi edistäisi yhtenäisten menettelytapojen luomista sekä helpottaisi sekä 
lääninhallituksen osastojen ja toimipaikkojen välistä että lääninhallitusten välistä yhteis-
työtä. Nykyisellään hajanaisen ja osastoittain jakautuneen kanteluprosessin koordinointi 
yhtenäiseksi lääninhallituksen kanteluprosessiksi helpottaisi useamman osaston toimi-
alaan kuuluvien kanteluiden käsittelyä ja lisäisi toisilta kantelunkäsittelijöiltä saatavaa 
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tukea. Työryhmän näkemyksen mukaan kantelukäsittelyn koordinoinnilla olisi myös 
kantelukäsittelyn profiilia kohottava vaikutus sekä lääninhallituksissa sisäisesti että 
myös ulkoisesti. 
 
Työryhmän toimintamallissa lääninhallitusten kanteluprosessin koordinoijien yhteisiin 
tehtäviin kuuluisi myös: 
 

- vuosittain järjestettävien oikeusturva-asioiden koulutustilaisuuksista vastaami-
nen yhdessä käytännön järjestelyistä huolehtivan lääninhallituksen kanssa 

- lääninhallituksille tehtävän yhteisen esittelijäohjeistuksen laatimisesta ja päivit-
tämisestä vastaaminen 

- lääninhallitusten sisäisen ja ulkoisen kantelutapauspankin sisällön seuraaminen 
ja sisällön linjaaminen 

- lääninhallitusten tekemistä ns. linjaratkaisuista tiedottaminen toisille lääninhalli-
tuksille 

- lääninhallitusten ratkaisukäytännöistä tehtävien yhteenvetojen ja raporttien laa-
timisesta vastaaminen 

 
Lääninhallitukset siirtyvät Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaisesti 1.1.2008 
valtionvarainministeriön hallinnonalalle. Samalla voidaan olettaa tuloksellisuuden mit-
taamisen korostuvan entisestään. Valtionvarainministeriö ohjaa tulosohjauksessa käyt-
tämään tuloksellisuuden mittaamisessa tulosprisman viitekehystä, joka peruskriteerit 
ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tehokkuus, laadunhallinta ja hen-
kisten voimavarojen hallinta. Lääninhallitusten tulosohjaus on selkeästi siirtynyt kohti 
laaja-alaista tulosohjausta ja vuoden 2007 budjettikirjan mukaiset tulostavoitteet katta-
vat prosesseja, taloutta, asiakkaita sekä henkilöstöä koskevia tavoitteita. Lääninhallituk-
sille on tulostavoitteissa asetettu palveluaikatavoitteet mm. kanteluiden käsittelylle. 
Asetetut tavoitteet ovat kaikille lääninhallituksille yhteisiä. Tämä antaa mahdollisuuden 
kanteluprosessin kokonaistarkasteluun (sisältäen seurannan ja mittaamisen) sekä läänin-
hallituksen tasolla että lääninhallitusten kesken. Kanteluprosessin koordinoijien suorit-
tama yhtenäisen toimintaprosessin tarkastelu luo toiminnan ja sen tuloksellisuuden tar-
kastelulle systemaattisuuden ja luotettavuuden. 
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3. Kantelu- ja muiden oikeusturva-
asioiden käsittelyprosessin tehostami-
nen  
 
Kantelukäsittelyn tehostamisen haasteiksi ja ongelmakohdiksi työryhmä katsoo erityi-
sesti seuraavat seikat: 
 

- hyvin vanhoista tapahtumista tehdyt kantelut (ylimmille laillisuus-
valvojille säädetty pääsäännöksi viiden vuoden takaraja sille, kuinka 
vanhoista asioista tehtyjä kanteluita tutkitaan, lääninhallitusten osalta 
asiaa ei terveydenhuollon valvontatehtäviä lukuun ottamatta ole sää-
detty) 

- samaa asiaa koskevien kanteluiden tekeminen usealle kanteluita tut-
kivalle instanssille 

- sellaisten kanteluiden käsittely, joista on vireillä varsinainen muutok-
senhaku  

- laajojen ja monitahoisten kanteluiden käsittely sekä selvästi perus-
teettomia väitteitä sisältävien tai haitantekotarkoituksessa tehtyjen 
kanteluiden käsittely  

- salassapito- ja julkisuuskysymykset 
- valvontatehtävien resurssien riittävyys 
- erityisesti poliisihallinnossa noussut esiin se, että monet ennen kante-

luna tutkitut asiat tutkitaan nyt poliisirikostutkintana, rajanveto kan-
telututkinnan ja rikostutkinnan välillä 

 
Lääninhallituksen eri osastojen roolista ja toimivallasta huolimatta kanteluiden käsitte-
lyssä noudatettavat menettelytavat ja prosessin kulku on mahdollista toteuttaa suurelta 
osin samalla tavalla kaikilla osastoilla. Toimivallan erilaisuus eri asiaryhmissä aiheuttaa 
lähinnä eroja siinä, millainen vaikuttavuus lääninhallituksen antamalla kanteluratkaisul-
la on.  
 
Työryhmä näkee sähköisen kantelukäsittelyn erääksi keskeiseksi tulevaisuuden mahdol-
lisuudeksi tehostaa kantelukäsittelyä. Yhtenä toteutustapana voisi olla Ulkomaalaisvi-
raston toimintakäsikirja Manun kaltainen sähköinen työskentely-ympäristö, joka sisäl-
täisi myös kantelun käsittelyohjeistukset sekä sisäiseen käyttöön tarkoitetun ulkoista 
kantelutietopankkia laajemman kanteluratkaisutietokannan. Sopiva forum sähköisen 
kantelukäsittelyn kehittämiselle voisi olla verkkoasioinnin kehittämisen ohjausryhmä 
sekä verkkoasioinnin kehittämisen työryhmä. 
 
Työryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä kantelu- ja oikeusturva-asioiden käsittelyn 
tehostamiseksi sekä esittää yhtenäisten, joustavien menettelytapojen käyttöönottamista 
kantelukäsittelyssä: 
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3.1. Yli viisi vuotta vanhoja asioita koskevat kantelut 
 
Työryhmä esittää kanteluiden käsittelyn tehostamiseksi, että ylimpien laillisuusvalvoji-
en tapaan lääninhallituksen velvollisuus tutkia yli viisi vuotta vanhaa asiaa rajoitetaan 
ainoastaan niihin tapauksiin, joissa kantelun tutkimiselle on erityinen syy. Pääsääntöi-
sesti yli viisi vuotta vanhojen kanteluiden tutkiminen ei ole perusteltua, sillä useinkaan 
kantelun tekijän oikeusturvan toteutuminen ei edellytä kantelun tutkimista, kantelun 
kohteen oikeusturvan toteutuminen puoltaa jonkinlaista takarajaa kantelun tutkimiselle 
eivätkä myöskään tapahtumankulut ole välttämättä enää riittävästi selvitettävissä kante-
lun tutkimista varten. Myös perusmuotoisten virkarikosten vanhenemisaika on viisi 
vuotta. 
 
Työryhmä esittää säännöstä, jonka mukaan lääninhallitus ei tutki kantelua, joka koskee 
yli viisi vuotta vanhaa asiaa, ellei kantelun tutkimiselle ole erityistä syytä. Säännös voisi 
olla sijoitettavissa lääninhallituslakiin kaikkea lääninhallituksessa tapahtuvaa kantelukä-
sittelyä koskevaksi menettelylliseksi yleissäännökseksi. 
 
3.2. Tutkittavaksi ottamisen kynnys 
 
Työryhmä toteaa, että kanteluinstituutio jo itsessään sisältää tietynlaisen tutkittavaksi 
ottamisen kynnyksen.  
 
Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle osoitettua ilmoitusta tai il-
miantoa virkatoimen virheellisyydestä taikka viranomaisen toimintaa koskevasta lai-
minlyönnistä. Pelkästään kantelun tekeminen ei luo kantelijalle hallintolaissa tarkoitet-
tua asianosaisasemaa kantelun kohteena olevaan asiaan. Hallintolain 4 §:n 3 momentin 
mukaan käsiteltäessä hallintokanteluasioita (pl. ylimmät laillisuusvalvojat) on noudatet-
tava hyvän hallinnon perusteita sekä turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia 
välittömästi koskee. Kanteluasiassa annettavaan ratkaisuun ja sen tiedoksiantoon on 
sovellettava hallintolain säännöksiä. 
 
Hallintolain esitöiden mukaan 4 §:n 3 momentissa säädetty ”oikeuksien turvaaminen” 
edellyttää sitä, että kanteluasian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuvat virkamiehet 
huolehtivat ratkaisun perusteeksi tarvittavien oikeudellisten ja tosiseikkojen selvittämi-
sestä. Oikeuksien turvaamiseen liittyy tärkeänä osana myös se, että kantelun välittömä-
nä kohteena olevalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Vaikka 
kantelija ei ole kanteluasiassa asianosaisena tai vastapuolena, oikeusturvasyistä saattaa 
olla tarpeen, että myös kantelijalle varataan tilaisuus vastineen esittämiseen. 
 
Kanteluasiassa ei asian selvittämisessä ole kuitenkaan noudatettava hallintolain 6 luvun 
säännöksiä vaan kanteluasioissa viranomaisella on suurempi harkintavalta siinä, mitä 
selvityksiä ja kuulemisia viranomainen pitää asiassa tarpeellisena. Asian selvittäminen 
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on suoritettava hyvän hallinnon perusteita noudattaen ja turvaten niiden henkilöiden 
oikeudet, joita asia välittömästi koskee.  
 
Lääninhallitukselle osoitetun kantelukirjoituksen perusteella voi olla jo suoraan kirjoi-
tukseen perehtymisen jälkeen ilmeistä, että kantelussa kuvattu menettely ei ole ollut 
virheellistä. Tällaisissa tilanteissa kantelun enempi tutkiminen ja selvittäminen kantelun 
kohdetta kuulemalla ei ole tarkoituksenmukaista vaan valvontavelvollisuuden voidaan 
katsoa tulleen täytetyksi sillä, että kantelijalle toimitetaan perusteltu kirje siitä, että kan-
telukirjoituksesta ei ilmene mitään lainvastaista menettelyä. Myös poliisin ohjeessa 
”Hallintokanteluiden käsittely poliisissa” (Sisäasiainministeriön määräyskokoelma 
17.5.2006 nro SM-2006-1325/Tu-42) on todettu, että kantelun kohdetta on asiassa kuul-
tava, jollei esimerkiksi jo hankitun asiakirjaselvityksen perusteella voida katsoa, että 
kantelu on ilmeisen aiheeton. 
 
Ylimmille laillisuusvalvojille on säädetty nimenomainen tutkittavaksi ottamisen kyn-
nys. Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n mukaan ”Oikeuskanslerin on 
tutkittava asia, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, 
viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuuten-
sa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta”. 
Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 3 § sisältää vastaavan ”on aihetta epäillä” 
tutkintakynnyksen. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 3 §:n mukaan ”Oike-
usasiamies tutkii kantelun, jos sen kohteena oleva asia kuuluu hänen laillisuusvalvon-
taansa ja on aihetta epäillä, että valvottava on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt vel-
vollisuutensa täyttämättä”.  
 
Tutkintakynnyksellä on suuri käytännön merkitys ylimpien laillisuusvalvojien toimin-
nassa. Eduskunnan oikeusasiamiehen www-sivuilla on todettu, että usein oikeusasia-
mies päätyy joko heti tai asiaa tutkittuaan siihen, että viranomaisen lainvastaista menet-
telyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä ei ole aihetta epäillä. Vuonna 2006 näin tapahtui 
1526 tapauksessa. Eduskunnan oikeusasiamiehen vuonna 2006 ratkaisemista 3529 kan-
telusta tämä on yli 40 prosenttia. 
 
Lääninhallituksilla ei ole vastaavaa säädöstasoista perustaa sille, että lääninhallituksen 
ei ole tarvetta tutkia kanteluita, joissa kuvatun menettelyn perusteella ei ole edes aihetta 
epäillä valvonnan kohteen menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuuttaan täyt-
tämättä. Säädöstasoinen kantelun tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttuminen on 
johtanut siihen, että lääninhallitukset ovat lähteneet herkästi selvittämään kanteluasiaa 
raskaalla selvitysmenettelyllä, vaikka kantelukirjoituksen perusteella ”on syytä epäillä” 
-kynnys ei ylittyisikään. Lääninhallitusten kantelutyöskentelyn tehostamisen kannalta 
on erityisen tärkeää, että myös lääninhallituksille asetetaan ylimpiä laillisuusvalvojia 
vastaavasti kantelun tutkittavaksi ottamisen edellytykseksi ”on syytä epäillä” -kynnys. 
Tämä myös antaa selvän lainsäädännöllisen pohjan sille jo nyt käytössä olevalle menet-
telylle, että ilmeisen perusteettomia kanteluita ei tutkita.  
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Työryhmä esittää harkittavaksi tarvitaanko säännös, jonka mukaan lääninhallituksen on 
tutkittava kantelu, jos on aihetta epäillä lääninhallituksen valvontavaltaan kuuluvan 
henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen vel-
vollisuutensa täyttämättä taikka jos lääninhallitus valvontavaltaansa kuuluvassa asias-
sa muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Niiltä osin kuin lääninhallituksella on 
erityislainsäädäntöön perustuva yleinen ohjaus- ja valvontavalta tiettyyn toimialaan, on 
lääninhallituksella mahdollisuus ottaa asia oma-aloitteisesti tutkittavaksi, mitä selventää 
tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä koskevassa esityksessä kohta ”jos lääninhallitus 
valvontavaltaansa kuuluvassa asiassa muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta”. 
Säännös voisi olla sijoitettavissa lääninhallituslakiin kaikkea lääninhallituksessa tapah-
tuvaa kantelukäsittelyä koskevaksi menettelylliseksi yleissäännökseksi. 
 
3.3. Samaa asiaa ei tutkita useassa viranomaisessa 
 
Sisäasiainministeriön julkaisussa 39/2005 ”Lääninhallituksen suorittaman informaatio-
ohjauksen tehostaminen ja peruspalvelujen arvioinnin hyödyntämisen parantaminen” 
julkaistussa eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion haastattelussa oikeus-
asiamies on todennut pyrkivänsä siihen, että kantelua ei tutkita yhtä aikaa monessa pai-
kassa. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ja oikeuskanslerinvirasto päättävät keski-
näisin neuvonpidoin missä asiat käsitellään silloin, kun samasta asiasta on kanneltu 
kumpaankin viranomaiseen.  

 
Työryhmän näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa kantelun kohteena oleva asia on saa-
tettu kanteluna tutkittavaksi myös toiselle laillisuusvalvontaviranomaiselle, tulee myös 
lääninhallitusten sopia asiassa viranomaisten keskinäisin neuvonpidoin, missä viran-
omaisessa kantelu käsitellään. Näin käytännössä lienee useimmiten meneteltykin. Va-
kiintunutta menettelyä päällekkäisten kanteluiden vireilläolon tutkimiseksi ei kuiten-
kaan ole. Pääsääntönä tulee olla, että samaa asiaa koskeva kantelu tutkitaan vain yhdes-
sä viranomaisessa ja muissa viranomaisissa, joissa kantelu on pantu vireille, se jätetään 
tutkimatta. Ylimpien laillisuusvalvojien edellä kuvattu toimintatapa antaa perustan me-
nettelytavan omaksumiselle myös lääninhallituksessa. Myöskään kantelijan oikeusturva 
ja viranomaiselle asetetun valvontavelvollisuuden täyttyminen ei pääsääntöisesti edelly-
tä saman asian tutkimista useassa viranomaisessa. Saman asian tutkiminen usealla tahol-
la ei ole prosessiekonomisestikaan perusteltua.  
 
Jos kantelun kohteena oleva asia on saatettu varsinaisen muutoksenhaun kohteeksi, tuli-
si kantelu jättää lääninhallituksessa tutkimatta, ellei asiassa ole ilmennyt erityisiä syitä 
tutkia sitä myös lääninhallituksessa. Kantelun tutkimatta jättäminen tällaisessa tilantees-
sa on perusteltua ottaen huomioon kanteluiden luonne oikeusturvaa täydentävänä jälki-
käteisvalvontana. Varsinainen muutoksenhaku on ensisijainen tapa reagoida asianosai-
sen näkemyksen mukaan virheelliseen tai lainvastaiseen viranomaisen ratkaisuun. Mi-
käli kantelun kohteena oleva asia on vireillä rikosprosessissa (esitutkinnassa, syyttäjällä 
tai tuomioistuimessa), tulee kantelu myös jättää tutkimatta. Kyseinen prosessi on ensisi-
jainen kantelumenettelyyn nähden. Lisäksi on huomioitava, että rikosoikeudellisten pe-
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riaatteiden mukaan kenelläkään ei ole velvollisuutta todistaa itseään vastaan (ns. syyt-
teenvaarasuoja), mikä jo itsessään aiheuttaa ongelmia tutkia rikosprosessissa vireillä 
olevaa asiaa kanteluna.  
 
Mikäli kantelussa käsitelty asia on osittain varsinaisen muutoksenhaun kohteena, voi 
osa kantelukirjoituksen sisältämistä asioista jäädä kanteluna tutkittavaksi ja vain muu-
toksenhaun kohteena oleva osa jätetään tutkimatta. Tietyissä tilanteissa saattaa olla 
myös niin, että kantelun käsittely on jätettävä lepäämään siksi aikaa kunnes asia on 
muutoksenhakuelimessä käsitelty. 
 
Käytännössä asian päällekkäisen vireilläolon selville saaminen saattaa olla ongelmallis-
ta. Lääninhallitusten kantelulomakkeessa on kohta, jossa kantelijalta tiedustellaan, onko 
sama asia saatettu vireille myös muuhun viranomaiseen. Mikäli kantelija käyttää kante-
lulomaketta, on moninkertainen ja päällekkäinen käsittely yleensä vältettävissä. Koska 
kantelukirjoitukset kuitenkin usein on tehty käyttämättä lomaketta, ei kirjoituksesta 
välttämättä käy ilmi mahdollinen päällekkäinen vireilläolo. Eräs mahdollisuus välttää 
turha päällekkäinen kantelukäsittely olisi tällaisissa tilanteissa se, että pyydettäessä kan-
telun kohteelta selvitystä kantelun tutkimista varten, todettaisiin jo selvityspyynnössä, 
että kantelun kohdetta pyydetään ilmoittamaan lääninhallitukselle jo ennen varsinaisen 
selvityksen antamista, mikäli kantelun kohteena oleva asia on varsinaisen muutoksen-
haun kohteena, vireillä rikosprosessissa tai vireillä muussa viranomaisessa kanteluna. 
Mikäli lääninhallitus saa tiedon päällekkäisestä vireilläolosta, tutkii kantelun esittelijä 
edellytykset jatkaa kantelun käsittelyä lääninhallituksessa. 
 
3.4. Yhtenäiset, joustavat menettelytavat kanteluiden 
käsittelyyn  
 
Työryhmän linjaus yhtenäisistä kantelukäsittelyn menettelytavoista ja kussakin kantelu-
käsittelyn vaiheessa erityisesti huomioitavista seikoista on raportin liitteenä 1.  
 
Menettelytapalinjauksessa kantelun käsittely on jaettu rakenteellisesti viiteen osaan: 
neuvontaan ja ohjaukseen, vireilletuloon, valmisteluun, ratkaisuun sekä ratkaisun jälkei-
siin toimenpiteisiin. Kaikki kantelut eivät edellytä liitteessä 1 esitetyn menettelytapaoh-
jeistuksen mukaista kaikki vaiheet sisältävää käsittelyä. Kantelun käsittelyn menettely-
tavat tulee harkita aina tapauskohtaisesti kantelun luonteesta riippuen. Valvontavelvol-
lisuus saattaa olla täytettävissä ja asia hoidettavissa kevyemmällä kantelun käsittelyllä 
ja kantelijan sekä kantelun kohteen ohjauksella. Kevennetty kantelun käsittely ei ole 
erillinen kantelukäsittelyn toimintamalli, vaan sillä tarkoitetaan kantelukäsittelyn jous-
tavuuden, tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden lisäämistä. Kevennetty kantelun 
käsittely koostuu useasta vaihtoehtoisesta toimintamallista. Työryhmä korostaa erityi-
sesti, että kevennetty kantelun käsittely ei tarkoita huonompaa kantelun käsittelyä vaan 
kantelunkäsittelyssä sovellettavien menettelytapojen vaihtelevuuden lisäämistä ja sen 
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seikan korostamista, että kaikki kantelut eivät edellytä samanlaista kaikki vaiheet sisäl-
tävää selvitystyötä.  
 
Neuvonta ja ohjaus 
 
Neuvonta ja ohjaus koskevat kaikkia kantelukäsittelyn vaiheita ja sen kohteena voivat 
olla niin kansalaiset kuin viranomaiset tai palveluntuottajatkin. Neuvonta ja ohjaus si-
sältävät sekä menettelytapaneuvontaa että myös sisällöllisen informaation antamista. 
Sisällöllistä informaatiota annettaessa viranomainen voi selvittää asiaan liittyviä yleisiä 
linjauksia tai ratkaisulinjauksiaan, mutta kannanottoa yksittäiseen asiaan tulee välttää. 
Sellaista ennakkokantaa yksittäiseen asiaan ei tule ottaa, että virkamies tekee itsensä 
esteelliseksi käsittelemään asiaa. Neuvonnan ja ohjauksen ei tule olla asiamiestoimintaa 
tai konsultointia. Neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on antaa kantelemisen tarvetta 
ennaltaehkäisevää informaatio-ohjausta sekä ohjata asiakas asioimaan siellä, missä 
hänen oikeusturva-odotuksiin voidaan välittömimmin vaikuttaa. 
 
Vireilletulo ja valmistelu 
 
Keskeisimpiä kantelukäsittelyn tehostamiskeinoja on siirtyminen ”takapainotteisesta” 
kantelukäsittelystä ”etupainotteisempaan” kantelukäsittelyyn, mikä korostaa vireilletu-
lo- ja valmisteluvaiheen merkitystä. Keskeistä on kantelun esittelijänä toimivan virka-
miehen riittävä perehtyminen kantelukirjoitukseen jo ennen kantelun lähettämistä kan-
telun kohteelle selvityksiä ja lausuntoa varten. Tehokas, asianmukainen ja rationaalinen 
kantelukäsittely edellyttää, että kanteluasian selvittämisessä ja kanteluratkaisussa keski-
tytään kantelun pääasiaan tai olennaisiin asioihin.  
 
Jo kantelukäsittelyn valmisteluvaiheessa selvitystyö tulee rajata siihen, mikä on kanteli-
jan oikeusturvan ja viranomaisen suorittaman laillisuusvalvonnan kannalta merkityk-
sellistä. Kantelun kohteelle lähetettävän selvitys- ja lausuntopyynnön sisältö tulee näin 
ollen harkita tapauskohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan rajata pyyntö koskemaan 
ainoastaan merkityksellisiä seikkoja. Huomattava kuitenkin on, että kantelun rajausta 
tulee arvioida koko kanteluprosessin ajan.  
 
Kanteluiden tehokkaan käsittelyn erääksi keskeiseksi ongelmaksi on koettu kantelijan 
esittämistä selvästi irrelevanteista seikoista johtuva kanteluasian laajuus sekä kantelu-
asian laajeneminen kanteluprosessin aikana kantelijan esittäessä jatkuvasti uusia väittei-
tä. Valvontavelvollisuuden täyttäminen ei kaikissa tapauksissa kuitenkaan edellytä 
kaikkien kantelussa esitettyjen seikkojen perinpohjaista selvittämistä. Osa kantelussa 
esitetyistä väitteistä voi olla myös sellaisia, ettei niiden selvittäminen ole lainkaan tar-
peellista. Mikäli kantelussa esitetyllä väitteellä ei ole oikeudellista merkitystä, riittää 
tällaiseen väitteeseen vastaamiseksi toteamus siitä, ettei väitteellä ole asiassa oikeudel-
lista merkitystä. 
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Se, mitä toimenpiteitä kanteluasian selvittäminen hallintolain edellyttämällä tavalla 
edellyttää, vaihtelee tapauskohtaisesti. Kantelu voi olla ratkaistavissa ilman kantelun 
kohteen kuulemista, mikäli jo hankitun asiakirjaselvityksen perusteella voidaan katsoa, 
että kantelu on ilmeisen aiheeton. Kuten aikaisemmin on todettu, voi jo pelkästään kan-
telukirjoitukseen perehtymisen jälkeen olla ilmeistä, että kantelussa kuvattu menettely 
ei ole ollut virheellistä. Ratkaisun perusteeksi tarvittavat tosiseikat ilmenevät tällaisissa 
tapauksissa riittävästi jo kantelukirjoituksesta. Vaikka lääninhallituksilla ei vielä ole-
kaan työryhmän esittämää säädöstasoista tutkittavaksi ottamisen kynnystä, voidaan täl-
laisissa tilanteissa kantelun käsittely päättää asiaa enempää selvittämättä perustelut si-
sältävään kirjevastaukseen.  
 
Laillisuusvalvontaviranomaisen ei tule toimia kantelijan shikaaninomaisen ja alati jat-
kuvan kantelun kohteena oleviin viranomaisiin kohdistuvan perusteettoman painostuk-
sen välikappaleena. Kantelijan terveydentilasta tai muusta syystä johtuva harhainen 
käsitys tapahtumien kulusta voi johtaa pitkiin kanteluprosesseihin. Tällaisissa tapauksis-
sa kanteluiden käsittely edellyttää kantelun käsittelijältä asian tunnistamista ja oikeaa 
rajaamista jo kantelun alkuvaiheessa. Keskeistä on myös huomioida, että harkinnan 
hankittavien selvitysten tarpeesta ja laajuudesta suorittaa kanteluviranomainen, ei kante-
lija. Usein kantelijalla on tällaisissa tapauksissa vireillä useita kanteluita lääninhallituk-
sen eri osastoilla tai / ja muissa laillisuusvalvontaviranomaisissa. Kanteluasiat tulee kä-
sitellä salassapitosäädökset huomioiden yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja ratkaista 
yhdenmukaisella tavalla. Ellei kantelija esitä asian tutkinnan kannalta merkittäviä uusia 
seikkoja, ei aikaisemmin jo tutkittuja asioita ole tarkoituksenmukaista tutkia uuden kan-
telun johdosta uudelleen vaan tällaisessa tapauksessa riittää kirjevastaus kantelijalle. 
Kanteluun on annettava asiallinen vastaus tilanteen mukaan. Erityisesti on kuitenkin 
muistettava, ettei pelkästään saman henkilön aiempi kanteleminen jostain muusta asias-
ta kuin jo tutkitusta asiasta vähennä hänen oikeuttaan kantelun kautta saatavaan oikeus-
turvaan. 
 
Kantelussa voi olla pohjimmiltaan kyse myös esimerkiksi siitä, että asiakas ei ole ollut 
tietoinen menettelytavoista, joilla hänen tulisi asiansa hoitaa ja on päätynyt tekemään 
kantelun laillisuusvalvontaviranomaiselle. Kanteluasia voi olla tällaisessa tapauksessa 
käsiteltävissä esimerkiksi siten, että kantelija ja hänen asiansa ohjataan substanssiasiaa 
käsittelevään organisaatioon. Esimerkiksi useissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- 
ja potilaskanteluissa tulisi ensisijaisesti käyttää muistutusmenettelyä.  
 
Kantelijan asian ja oikeusturvan hoitamiseksi on aina ensisijaista saada asia nopeasti 
käsiteltäväksi oikeassa viranomaisessa / organisaatiossa ja sen viranhaltijan tai työnte-
kijän toimesta, jolle asia kuuluu. 
 
Käytännössä varsinainen kanteluiden siirto käsiteltäväksi palveluita tuottaviin organi-
saatioihin, ainakin ilman kantelijan omaa suostumusta, kohtaa lainsäädännöllisiä esteitä. 
Jos kantelu on kuitenkin sen luontoinen, että kantelija voisi hoitaa asiansa suoraan ko. 
organisaatiossa ja tällä tavoin toimiessaan päästä siihen, mihin hän on kantelullaan pyr-
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kinyt, tulisi kantelija ja hänen asiansa ensisijaisesti pyrkiä ohjaamaan substanssiasiaa 
käsittelevään organisaatioon. Tilanteissa, joissa kantelun tehnyt kansalainen ei ole ollut 
tietoinen menettelytavoista, joilla hänen tulisi asiansa hoitaa ja hän on päätynyt teke-
mään kantelun laillisuusvalvontaviranomaiselle, saattavat kansalaisen oikeusturvaa kos-
kevat odotukset usein kuitenkin tulla parhaiten täytettyä, kun asia käsitellään suoraan 
siinä viranomaisessa tai organisaatiossa, missä kansalaisen asiaan voidaan välittömim-
min vaikuttaa. Mahdollista on tarvittaessa asiakkaan suostumuksella siirtää kantelu kä-
siteltäväksi palveluita tuottavaan yksikköön. Perusoikeuksien toteutuminen voidaan 
taata nopeimmin siellä missä niitä tuotetaan.  
 
Keskeinen kantelukäsittelyn tehostamiskeino on myös luopuminen automaattisesta vas-
tinepyynnön lähettämisestä kantelijalle. Hallintolain esitöiden mukaan hallintolain 4 §:n 
3 momentissa säädetty ”oikeuksien turvaaminen” edellyttää sitä, että kanteluasian käsit-
telyyn ja ratkaisemiseen osallistuvat virkamiehet huolehtivat ratkaisun perusteeksi tar-
vittavien oikeudellisten ja tosiseikkojen selvittämisestä. Oikeuksien turvaamiseen liittyy 
tärkeänä osana myös se, että kantelun välittömänä kohteena olevalle varataan tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Vaikka kantelija ei ole kanteluasiassa asian-
osaisena tai vastapuolena, oikeusturvasyistä saattaa olla tarpeen, että myös kantelijalle 
varataan tilaisuus vastineen esittämiseen. Tällöin on kuitenkin huomioitava mahdolliset 
salassapidon aiheuttamat rajoitukset. Hallintolaki ei siis kuitenkaan edellytä, että kante-
lijalle tulisi säännönmukaisesti varata tilaisuus vastineen esittämiseen.  
 
Työryhmä toteaa, että vastineen pyytämisen tarve tulee aina harkita tapauskohtaisesti. 
Arviointikriteerinä voidaan pitää esimerkiksi sitä, onko asia jo tullut riittävästi selvite-
tyksi kantelun kohteen antaman selvityksen perusteella tai onko enää oletettavissa, että 
kantelija voi tuoda jotain merkityksellistä uutta selvitystä asiaan kommentoimalla selvi-
tyksessä esille tuotuja seikkoja. Mikäli kantelukirjoitus ja kantelun kohteen antama sel-
vitys ovat ristiriitaisia ja on syytä olettaa, että vastineessa kantelija voisi selventää asiaa, 
olisi vastineen pyytämistä pidettävä perusteltuna. Painoarvoa on myös sillä, millainen 
rooli kantelijalla on suhteessa kantelun kohteena olevaan asiaan. Mikäli kantelussa on 
kyse ulkopuolisen tahon tekemästä ”ilmiantotyyppisestä” kantelusta, lienee tarve vasti-
neen pyytämiselle vähäisempi kuin tilanteessa, jossa kantelija kantelee omasta asias-
taan. Kantelijan kuuleminen hankituista selvityksistä on perusteltua erityisesti niissä 
tilanteissa, joissa kantelulla on korostunut merkitys kantelijan oikeusturvakeinona. 
 
Kanteluratkaisu 
 
Myös kanteluratkaisujen perusteluissa on keskityttävä olennaiseen. Kuten eduskunnan 
oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Sisäasiainministeriön julkaisussa 39/2005 julkais-
tussa on haastattelussa todennut, ei kaikkien kanteluvastausten tarvitse olla muodoltaan 
tuomioistuinpäätösten kaltaisia vaan asioiden ratkaisuissa ja perusteluissa voisi olla 
enemmän vaihtelevuutta. ”Perustelut täytyy olla, mutta kaikkea ei tarvitse perustella 
kymmentä sivua. Riittää, että valvontavelvollisuus on tullut täytettyä ja kansalaiselle on 
asianmukaisesti vastattu.”  
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Hallintolain 4 §:n 3 momentin mukaan kanteluasiassa annettavaan ratkaisuun ja sen 
tiedoksiantoon on sovellettava hallintolain säännöksiä. Kanteluasiaan annettavasta rat-
kaisusta tulee siten käydä ilmi hallintolain 44 §:ssä säädetyt seikat. Hallintolain 44 § ja 
45 § edellyttävät, että kanteluratkaisu on perusteltava ja perusteluissa ilmoitettava, mit-
kä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännök-
set. Kanteluasiaan annettavan ratkaisun ei kuitenkaan tarvitse aina olla vakiosisältöinen 
tuomioistuinratkaisutyyppinen asiakirja, joka sisältää laajat ja yksityiskohtaiset peruste-
lut jokaiseen esitettyyn väitteeseen. Vaikka kanteluratkaisussa tulee ilmetä ratkaisun 
sisällön lisäksi ratkaisun perustelut, tulee perusteluissa paino olla keskeisillä ja oleelli-
silla asioilla. Kantelussa esitettyihin väittämiin tulee ottaa kantaa, mutta osaan saattaa 
riittää toteamus, ettei asialla ole oikeudellista merkitystä.  Lääninhallituksen kanteluasi-
aan antama kanteluvastaus voi olla myös kirjemuotoinen. Kirjemuotoinen vastaus voi 
esimerkiksi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa jo kantelukirjoituksen perusteella on il-
meistä, että kantelun kohteen menettely ei ole ollut virheellistä, asia on yksinkertainen 
eikä virheellistä menettelyä ole ilmennyt, kantelu koskee asioita, joista kantelija on kan-
nellut aiemminkin eikä kantelu sisällä uutta asian kannalta oleellista selvitystä tai kyse 
on asiasta, joka on tullut kantelun kohteen toimesta oikaistuksi jo kanteluprosessin ai-
kana. Kanteluratkaisujen rakenteellisen vaihtelevuuden lisääminen edellyttää asenteel-
lista muutosta sekä koulutusta kanteluiden esittelijöiden ja ratkaisijoiden keskuudessa. 
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4. Oikeusturva- ja valvonta-asioiden 
osaamisen kehittäminen lääninhallituk-
sissa  
 
Kansalaisten perusoikeuksien turvaaminen on yksi lääninhallituksen ydintehtävistä. 
Oikeusturva-asioita käsittelevät virkamiehet tarvitsevat työssään kattavat tiedot lainsää-
dännöstä, oikeuskäytännöstä ja alaan liittyvästä muusta ohjeistuksesta sekä vallitsevista 
käytännöistä. Valmiuksia vastata perusoikeuksien turvaamista koskeviin kysymyksiin 
tulee lisätä. Kansalaisille tulee taata yhdenvertainen kohtelu kaikissa lääninhallituksissa 
siten, että kansalainen saa samanlaisen palvelun ja päätöksen asuipa hän minkä läänin 
alueella tahansa.  
 
Osaaminen voidaan määritellä tiedoiksi, taidoiksi ja muiksi valmiuksiksi sekä niiden 
soveltamiseksi käytäntöön haluttujen päämäärien saavuttamiseksi. Osaamista tarkastel-
laan siis suhteessa ympäristön ja organisaation vaatimuksiin, päämääriin ja tavoitteisiin. 
Oikeusturva-asioiden käsittelyssä osaaminen ei ole ainoastaan oikean aineellisoikeudel-
lisen ratkaisun löytämistä ratkaistavana olevaan oikeudelliseen ongelmaan. Laillisuus-
valvonnan ja kantelukäsittelyn tarkoituksena ja päämääränä on varmistaa perusoikeuk-
sien toteutuminen myös laajemmin kuin kulloinkin käsillä olevassa yksittäistapaukses-
sa. Osaaminen tässä yhteydessä sisältääkin myös muun muassa sen, että kanteluiden 
käsittelijät kykenevät lisäämään laajempaa merkittävyyttä omaavissa tapauksissa kante-
luratkaisuiden vaikuttavuutta laajemmaksi kuin tavanomaiseen yksittäisen ratkaisun 
asianosaispiiriin.  
 
Vaikka kanteluilla on keskeinen rooli kansalaisten perusoikeuksien turvaamisessa, ei 
kantelun käsittelijöille järjestetä nykyisin juuri lainkaan asiaan liittyvää koulutusta. 
Myös yhteistyö lääninhallitusten ja muiden laillisuusvalvontaviranomaisten välillä on 
vähäistä lukuun ottamatta lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen ja Terveyden-
huollon oikeusturvakeskuksen välistä yhteistyötä. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan oikeusturva- ja valvonta-asioiden osaamisen kehittä-
minen tulee toteuttaa sekä lääninhallitusten välisenä että lääninhallitusten ja muiden 
laillisuusvalvontaviranomaisten välisenä yhteistyönä. Työryhmä näkee tarvetta läänin-
hallituksissa kanteluiden parissa työtä tekevien virkamiesten välisille valtakunnallisille 
tapaamisille, yhteistyölle ja koulutukselle kantelukäsittelyn laadun ja yhdenmukaisuu-
den lisäämiseksi. Viranomaisyhteistyön lisäämisellä ja uusien yhteistyömuotojen kehit-
tämisellä voidaan lisätä tietotaitoa ja osaamista. Esimerkiksi hallintotuomioistuinten 
päätöksistä saatavan tiedon hyödyntämistä valvonnassa tulee lisätä. Tämä edellyttää 
toimivia yhteistyömenetelmiä lääninhallitusten ja hallintotuomioistuinten välillä, jotta 
tieto välittyy myös lääninhallituksille.  
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Oikeusturva-asioiden käsittelijöiden tietoa ja taitoa voidaan parantaa koulutuksen lisäksi 
myös muilla osaamisen kehittämisen menetelmillä, joita ovat perehdytys ja työnopastus, 
parityöskentely, ryhmä- ja tiimityö, työryhmät, projektissa oppiminen, tiedon keruu, 
verkko-oppiminen, verkostoituminen, itseopiskelu, sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehit-
täminen, prosessien kehittäminen, henkilö- tai tehtäväkierto, mentorointi ja benchmar-
king.  Myös organisaatiorakenteiden kehittäminen sekä tietojärjestelmien ja tekniikan 
kehittäminen tukevat osaamisen kehittämistä. 
 
Työryhmällä on seuraavat esitykset oikeusturva- ja valvonta-asioiden osaamisen kehit-
tämiseksi lääninhallituksissa: 
 
4.1. Koulutus 
 
Työryhmä esittää, että vuosittain järjestetään kaikille lääninhallitusten oikeusturva-
asioita käsitteleville virkamiehille yhteiset oikeusturvapäivät. Koulutustilaisuudet järjes-
tävät lääninhallitukset yhteistyössä muiden kanteluasioita käsittelevien viranomaisten, 
ministeriöiden, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, opetushallituksen sekä hallin-
totuomioistuinten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 
Oikeusturvapäivät toimisivat foorumina, jossa toisaalta olisi mahdollista käsitellä kaikil-
le kanteluita käsitteleville virkamiehille yhteisiä hallintomenettelyyn ja kanteluproses-
siin sekä ylimpien laillisuusvalvojien käytäntöihin liittyviä teemoja ja toisaalta tilai-
suuksissa tulisi olla myös aihepiireittäin tai osastoittain järjestettävää koulutusta. Vii-
meksi mainituissa olisi samantyyppisiä asioita käsittelevien virkamiesten mahdollista 
käsitellä yhdessä lääninhallitusten kuluneen vuoden aikana antamat merkityksellisim-
mät päätökset sekä selvittää ohjaavien ministeriöiden ja muiden yhteistyötahojen näke-
mykset aiheista. 
 
Työryhmä katsoo, että lääninhallitusten ja muiden oikeusturva-asioita käsittelevien vi-
ranomaisten yhteisten oikeusturvapäivien hyötynä on koulutuksen kautta saatavan tieto-
taidon lisääntymisen lisäksi mahdollisuus yhdenmukaistaa lääninhallitusten oikeustur-
vaprosesseja, jakaa tietoa hyvistä käytänteistä, jakaa tietoa tehdyistä ns. linjaratkaisuista 
ja niiden perusteista sekä yleisemminkin ratkaisukäytännöstä ja näin yhdenmukaistaa 
ratkaisukäytäntöä sekä lisäksi luoda toimivia yhteistyösuhteita eri lääninhallitusten ja 
toisaalta muiden kanteluviranomaisten kesken. 
 
Oikeusturvapäivien käytännön toteutus voisi tapahtua esimerkiksi niin, että kullekin 
lääninhallitukselle vastuutettaisiin vuorovuosina vastuu oikeusturvapäivien käytännön 
järjestelyistä. Tilaisuuden sisältö voisi jakaantua sekä kaikille yhteiseen yleiseen osaan 
että pienryhmissä järjestettävään asiaryhmittäiseen osaan. Järjestelyvastuussa olevan 
lääninhallituksen kanssa yhteistyössä oikeusturvapäivien järjestelystä vastaisivat lää-
ninhallitusten kanteluprosessien koordinoijat sekä tarpeen mukaan osastojen asiantunti-
jat. 
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4.2. Ohjeistus 
 
Työryhmä katsoo, että lääninhallituksilla tulisi olla yhteiset esittelijäohjeistukset esitte-
lijöinä toimiville virkamiehille. Esittelijäohjeistuksen tulisi sisältää sekä yhteinen kaik-
kia koskeva osa esittelijän yleisistä velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista että erityi-
nen osa, joka sisältäisi kanteluprosessikuvauksen mahdolliset tarvittavat osastokohtaiset 
eroavaisuudet huomioiden. Eri osastojen ohjeistuksen tulisi kuitenkin olla yhteneväinen 
lääninhallitusten välillä. Esittelijäohjeistukseen tulisi myös koota eri määräyksistä, oh-
jeista ja oppaista käytänteet yhteen. Esittelijäohjeistuksen ajantasaisuudesta tulee huo-
lehtia ja sitä tulee päiväittää. 
 
Työryhmä katsoo, että Ulkomaalaisviraston toimintakäsikirja Manun kaltainen sähköi-
nen kanteluasioiden käsittely-ympäristö on tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa jatku-
vasti päivitettävissä oleva kantelukäsittelyn työkalupakki. Sähköisen järjestelmän tulisi 
sisältää myös sisäisessä käytössä oleva ratkaisutietokanta. 
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5. Informaatio-ohjauksen ja kantelurat-
kaisujen vaikuttavuuden lisääminen ja 
tehostaminen 
 
Viranomaisille on säädetty viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa vel-
vollisuus edistää toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituksessa on tarvittaessa laaditta-
va oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja palveluistaan, ratkaisukäy-
tännöistään sekä yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan.  
 
Ennen vuotta 1993 valtio keskusvirastojensa välityksellä normitti, valvoi ja sanktioi 
varsin 
tarkoin niitä toimintoja, joihin kunnat saivat valtion rahaa. Vuoden 1993 valtion-
osuusuudistus vähensi normitusta ja ohjausta, minkä seurauksena valtio siirtyi normioh-
jauksesta informaatio-ohjaukseen. Ohjaamisen keinoina ovat nykyään monet eri tavoite- 
ja toteuttamissuunnitelmat ja laatusuositukset.  
 
Lapin yliopiston professorit Jari Stenvall ja Antti Syväjärvi ovat tutkineet maaliskuus-
sa 2006 julkistetussa selvityksessään, ”Onks tietoo? Valtion informaatio-ohjaus kunti-
en hyvinvointitehtävissä” (Valtiovarainministeriö 3/2006), valtion informaatio-
ohjauksen merkitystä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä opetuksessa. Infor-
maatio-ohjaus professori Stenvallin ja Syväjärven selvityksen mukaan tarkoittaa sel-
laista tiedon jakamista ja välittämistä, jolla pyritään vaikuttamaan ohjauksen kohteena 
olevaan toimijaan. Tietoa välitetään esimerkiksi tutkimusten, suositusten, suunnitelmi-
en, raporttien ja periaatekannanottojen kautta. Informaatio-ohjaukseen ei sinällään liity 
määräyksiä, eikä pakottavia velvoitteita tai sanktioita, vaan se on luonteeltaan ei-
sitovaa.  
 
Lääninhallituksen antaman informaatio-ohjauksen vaikutus voi olla suora ja välitön. 
Saamansa informaation perusteella kuntatoimija tai palveluntuottaja muuttaa toimintan-
sa. Välillinen seuraus informaatio-ohjauksella on silloin, kun toisetkin havahtuvat tai 
tunnistavat ongelman tai kehittämiskohteen. Ohjaus on toiminnallisesti vaikuttavaa, kun 
tapahtuu havaittavia muutoksia.  
 
Stenvallin ja Syväjärven selvitys osoitti, ettei informaatio-ohjauksen vaikuttavuudesta 
ole kovin selkeää käsitystä. Selvityksessä todetaan, että valtion keskushallinnon käytös-
sä on toisistaan enemmän tai vähemmän erillään ja irrallaan olevia ohjausmuotoja, ku-
ten suositukset ja arviointi, joita kehitetään omina välineinään. Valtion keskushallinnos-
sa ei selvityksen mukaan ole juuri kehitetty informaatio-ohjausta kokonaisuutena vaan 
erikseen arviointitoimintaa ja suosituksia, kuten laatusuosituksia, miettimättä niiden 
keskinäistä yhteyttä. Lisäksi valtion keskushallinnon organisaatioiden roolit näyttäyty-
vät kuntatoimijoille jossakin määrin epämääräisinä ja paikoitellen kunnat kokevat huk-
kuvansa tiedon tulvaan. 
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Selvityksen mukaan informaatio-ohjauksen tulisi pyrkiä kohti säännöllisiä alueellisia, 
esimerkiksi seutukunnittain järjestettäviä tapahtumia, joissa käytäisiin läpi alalla oleva 
uusi tieto ja sen anti. Tärkeää olisi myös aikaansaada hankkeita tai yhtenäisempiä me-
nettelytapoja, jotka tavoittaisivat paremmin kuntien kehittämistoiminnan ja poliittiset 
päätöksentekijät.  
 
Sisäasianministeriön julkaisussa ”Lääninhallitusten suorittaman informaatio-ohjauksen 
tehostaminen ja peruspalvelujen arvioinnin hyödyntämisen parantaminen” (SM 
39/2005) on korostettu samaa asiaa. Sen mukaan poikkihallinnollisten arviointitulosten 
hyödyntäminen maakuntayhteistyössä on tärkeää, julkisia palveluita järjestävän hallin-
non vastuuta huolehtia oikeusturvasta tulee korostaa ja lisätä, asiakaslähtöistä keskus-
televaa yhteyttä palveluntuottajiin valvonta- ja kanteluasioissa tulee kehittää ja yksit-
täisten kanteluratkaisujen sisältämä tieto tulee ohjata sinne, missä toimintaan voidaan 
vaikuttaa. Lisäksi raportissa todetaan, että yhtenäiset toimintatavat kanteluiden kautta 
saadun seurantatiedon käsittelemisessä ja hyödyntämisessä ovat tarpeen. Tämän tiedon 
tiedottamista sekä jalostamista käytännön läheiseksi tulee kehittää.  
 
Stenvallin ja Syväjärven selvitystyön ohjausryhmä pitää tärkeänä yhtenäisten periaat-
teiden linjaamista hyvinvointipalvelujen informaatio-ohjaukselle. Ohjausryhmä koros-
taa mm. ennakoivaa ohjausta sekä parempaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä tiedon 
hallinnan ja ohjauksen vuorovaikutteisuuden parantamisessa.  
 
5.1. Lääninhallituksen informaatio-ohjauksen toteutus-
tavat ja kohderyhmät  
 
Lääninhallituksen informaatio-ohjauksen toteutustavat ja kohderyhmät voidaan laajasti 
käsitettynä luokitella seuraavasti: 
 
1. Yhteistyöviranomaiset ja keskushallinto  
 
Informaatio-ohjauksen toteutustapana on suoritettujen arviointien ja oikeusturva-
asioiden raportointi, suorat kontaktit ja jatkuva yhteydenpito. Näillä keinoilla tuotetaan 
ja välitetään tietoa rakenteellisista ja lainsäädännössä esiintyvistä ongelmista. Keskeise-
nä tavoitteena on vaikuttaa viranomaisten ja palveluntuottajien suoraan ohjaukseen eli 
normeihin, lakeihin ja asetuksiin. Lisäksi pyritään kiinnittämään laajasti huomiota asioi-
hin, joissa tarvittaisiin viranomaistason laatimaa yhtenäistä ohjeistusta varmistamaan 
perusoikeuksien yhdenmukainen toteutuminen.  
 
2. Palveluntuottajat, kunnat ja alainen hallinto 
 
Informaatio-ohjauksen toteutustapana on pääsääntöisesti suora ohjaus. Lääninhallitus 
pyrkii vaikuttamaan suoraan perustettaviin palveluihin ja alueelliseen tasa-arvoon lupa-
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viranomaisena sekä myöntäessään avustus- ja tukipäätöksiä. Lisäksi jälkikäteisellä val-
vonnalla, suoritettavilla tarkastuksilla sekä yksittäisten kanteluiden kautta tehtävällä 
laillisuusvalvonnalla pyritään varmistamaan tarjottujen palveluiden taso ja laatu.  
 
Välillistä ohjausta lääninhallitukset antavat järjestämällä koulutustilaisuuksia sekä ja-
kamalla tietoa median, puhelimen ja eri sähköisten välineiden välityksellä. Välillistä 
ohjausta on myös tieto, joka välittyy palveluntuottajille lääninhallituksen suorittamien 
arviointien, esimerkiksi peruspalvelujen arvioinnin kautta. Välillinen ohjaus tulisi olla 
korostuneessa asemassa, sillä sen keskeisenä tarkoituksena on ennaltaehkäistä jälkikä-
teen suoritettava kanteluin tapahtuva laillisuusvalvonta. Välillisellä ohjauksella pyritään 
lisäämään tietotaitoa ja osaamista välittämällä tietoa oikeista menettelytavoista sekä 
yhtenäistämään käytänteitä. Kyse on tiedon tuottamisesta, joka auttaa palveluntuottajia, 
kuntia ja lääninhallituksen alaista hallintoa kehittämään omaa toimintaansa. Lääninhalli-
tusten tulee kehittää menetelmiä, joiden avulla esimerkiksi kanteluratkaisujen kautta 
saatu informaatio voidaan hyödyntää ja saattaa sellaiseen muotoon, että se palvelee jat-
kossa paremmin kuntia, palveluntuottajia ja alaista hallintoa. 
 
 
3. Lääninhallitukset 
 
Informaatio-ohjauksen toteuttamisen kannalta on tärkeää lääninhallitusten yhteistyöllä 
ja verkostoitumalla kehittää toimintoja, tietotaitoa sekä yhdenmukaisia menetelmiä ja 
käytänteitä. Vastattaessa perusoikeuksien toteutumisesta ja alueellisesta tasa-arvosta on 
keskeisessä asemassa laadukkaan ja hyödynnettävän alueellista hyvinvointia lisäävän 
tiedon tuottaminen sekä jakaminen. Lääninhallitusten välinen tietojenvaihto hyvistä 
käytänteistä ja ratkaisulinjauksista voisi olla nykyistä laajempaa. 
 
4. Kansalaiset 
 
Kansalaisiin informaatio-ohjaus vaikuttaa erityisesti muiden informaatio-ohjauksen koh-
teiden kautta. Onnistunut palveluntuottajiin, kuntiin ja alaiseen hallintoon sekä kes-
kushallintoon kohdistettu informaatio-ohjaus edesauttaa kansalaisia saamaan lainmu-
kaista kohtelua. Toisaalta kansalaiset saavat tietoa itseensä vaikuttavista lääninhallituk-
sessa käsiteltävistä asioista sekä asioiden hoitamisen menettelytavoista esimerkiksi lää-
ninhallituksen internetsivuilta sekä suorien yhteydenottojen kautta. Lisäksi keskeisistä 
havaituista epäkohdista, joihin lääninhallitus on puuttunut, tiedotetaan median välityk-
sellä. 
 
5.2. Informaatio-ohjauksen menettelytavat ja tehosta-
minen 
 
Informaatio-ohjauksen painopiste tulee olla ennaltaehkäisevässä informaatio-
ohjauksessa.  
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Ennalta annettava informaatio-ohjaus tulee nähdä perusoikeuksien ja oikeusturvan var-
mistamisen ensimmäisenä osana. Sen tarkoituksena on tuottaa ennalta tietoa, joka var-
mistaa palveluiden tuottamisen yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tarkoi-
tus on myös ohjata tyytymättömyyttä aiheuttaneen asian hoitamista siten, että asiakas 
lähestyy ensin palveluita järjestävää tahoa. Palautetta saatuaan palveluista vastaavan 
tahon tulisi ryhtyä toimiin varmistaakseen, että annettu palvelu on asianmukaista.  
 
Lääninhallitukset antavat informaatio-ohjausta yhä lisääntyvässä määrin puhelimen ja 
sähköpostin välityksellä. Kyseinen informaatio-ohjaus kohdistuu tällöin yksittäiseen 
kysyjään. Usein toistuvista kysymyksistä tulisi laatia ohjeistusta internetiin sekä pohtia 
tarvetta median kautta tapahtuvalle tiedottamiselle. 
 
Tällä hetkellä jokaisella lääninhallituksella on oma internet -sivustonsa, joiden sisältö 
vaihtelee lääninhallituksittain. Sivustoilta saatavan tiedon informatiivisuudessa on suu-
ria eroja. Työryhmän näkee tärkeänä yhdenmukaisten ja informatiivisten internetsivujen 
ylläpitämisen lääninhallitusten oikeusturva-asioista.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan eräs keskeinen syy lääninhallitusten yksittäisten mer-
kittävääkin informaatiota sisältävien kanteluratkaisujen vaikuttavuuden vähäisyyteen 
on, että kanteluratkaisun sisältämä tieto jää yleensä ainoastaan lääninhallituksessa asiaa 
käsitelleiden virkamiesten sekä kantelijan ja kantelun kohteen tietoisuuteen. Tieto ei 
välttämättä aina välity edes lääninhallituksen alueyksiköiden välillä puhumattakaan sii-
tä, että informaatio saavuttaisi kansalaiset, ne viranomaiset tai palveluntuottajat, joiden 
toimintaa kanteluratkaisun aihepiiri koskee, tai muut lääninhallitukset ja valvontaviran-
omaiset. Yksittäisten anonymisoitujen ratkaisujen tuominen esille informaatio-
ohjauksessa esimerkiksi palveluntuottajien koulutustilaisuuksissa on tehokas ja vaikut-
tava tapa jakaa tietoa laillisuusvalvojan näkökulmasta katsottuna toimialalla esiintyvistä 
ongelmista. 
 
Informaatio-ohjauksen tehostamiseksi jo asian tullessa vireille ja esittelijän aloittaessa 
asian käsittelyn tulee hänen harkita asian tiedotustarvetta. Tiedotustarvetta ilmenee 
useimmiten erityisesti asioissa, joissa on kyse perusoikeuksien toteutumatta jäämisestä, 
linjaratkaisusta, järjestelmäkantelusta tai tilanteissa, joissa samasta aiheesta on useita 
kanteluita. Tiedotustarve lääninhallituksen näkökulmasta pohjaa erityisesti siihen, että 
asiaan tulisi perusoikeuksien ja oikeusturvan näkökulmasta kiinnittää jatkossa huomiota 
sekä mahdollisesti muuttaa vallitsevia käytänteitä.  

 
Esittelijän päätyessä siihen, että asian on sen luonteinen, että siitä tulisi tiedottaa esi-
merkiksi yleisötiedotteella, tulee hänen keskustella asiasta mahdollisimman varhaisessa 
käsittelyvaiheessa ratkaisijan kanssa. Tiedotustarpeesta päättää asian ratkaisija. Tiedo-
tuksesta päätettäessä tulee harkita tahot, joille asiasta tiedotetaan: lehdistö, muut läänit, 
keskushallinto ja muut viranomaistahot. Huomiota tulee kiinnittää myös siihen, mitä 
keinoa tiedottamisessa käytettään: lehdistö, muu media, kirje tai järjestetty tapaaminen 
tai tilaisuus. Kanteluratkaisujen sisältämän informaation laajemmaksi jakamiseksi on 
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kunkin kantelun kohdalla myös harkittava, tulisiko sen sisältämää informaatiota jakaa 
esimerkiksi koulutustilaisuuksissa, työkokouksissa tai tarkastusten yhteydessä.  
 
Ennaltaehkäisevän informaatio-ohjauksen yhtenä muotona voi olla osastokohtainen tai 
läänikohtainen tiedottaminen kuluneen vuoden ratkaisukäytännöistä ja eniten kysymyk-
siä aiheuttaneista asioista. Tiedottaminen on mahdollista suorittaa esimerkiksi läänin-
hallituskohtaisin tiedostustilaisuuksin sekä internetissä julkaistavin ratkaisukäytäntöra-
portein ja kantelutilastoin. Tiedotuksen tehostamiseksi saattaa olla tarpeen valita lää-
ninhallitusten yhteistyössä tiettyjä vuosittaisia erityisesti seurattavia painopistealueita 
tai -teemoja. Seurattavista teemoista voisivat päättää esimerkiksi prosessin koordinoijat. 
 
Tällä hetkellä riittävän yksityiskohtainen kanteluasioiden ratkaisukäytännön seuraami-
nen ja tilastointi on lääninhallituksissa monilta osin järjestämättä. Poikkeuksena on esi-
merkiksi TEO:n ja lääninhallitusten välinen raportointikäytäntö seuraamukseen johta-
neista tai muulla tavalla merkityksellisistä ratkaisuista sekä tiettyjen osastojen itse kehit-
tämät seurantajärjestelmät. Käytössä oleva asiankäsittelyjärjestelmä ASSI ei tue oikeus-
turva-asioiden ratkaisukäytännön seuraamista (Etelä-Suomen lääninhallituksen sivistys-
osaston malli käytössä olevasta kanteluasian raportointisivusta on liitteenä 3. Mallissa 
on omalla koodistolla pyritty korvaamaan asianhallintajärjestelmä ASSI:n puutteita). 
Jotta kanteluasioista on mahdollista laatia informatiivisempia tilastoja ja raportteja, 
tulee myös kanteluasioissa annettujen ratkaisujen seuranta ja tilastointi järjestää lää-
ninhallituksissa systemaattisemmaksi. Vain tällä tavalla toimimalla saadaan informaa-
tio-ohjaukseen tarvittavaa seurantatietoa, jota voidaan hyödyntää myös esimerkiksi pe-
ruspalvelujen arvioinnissa sekä lääninhallituksen aluekehittämistehtävissä. Tulevaisuu-
dessa lääninhallituksissa käyttöön otettava asianhallintajärjestelmä tulee luoda sellai-
seksi, että se tukee oikeusturva-asioiden seurantatiedon keräämistä. 
 
Nykyistä aktiivisemman median ja omien internetsivujen kautta tapahtuvan yleisötie-
dottamisen lisäksi työryhmä näkee erittäin tarpeelliseksi sekä kaikille avoimen läänin-
hallitusten ratkaisulyhennelmiä sisältävän ratkaisutietopankin luomisen internetiin että 
lääninhallitusten sisäiseen käyttöön tarkoitetun laajemman ratkaisutietokannan luomi-
sen esimerkiksi Ulkomaalaisviraston sähköisen järjestelmän Manun kaltaiseen kantelu-
asioiden työskentely-ympäristöön. 
 
Ulkoinen ratkaisutietopankki palvelee erityisesti kansalaisten ja valvonnan kohteena 
olevien viranomaisten sekä palveluntuottajien tiedontarpeita ja sisäisellä ratkaisutieto-
pankilla kyetään jakamaan tietoa sekä yhtenäistämään ratkaisukäytäntöjä lääninhallituk-
sen sisällä ja lääninhallitusten välillä. Sisäisellä kantelutietopankilla olisi myös kantelu-
käsittelyä tehostava vaikutus. Ulkoinen ratkaisutietopankki voisi koostua ratkaisulyhen-
nelmistä, joista on poistettu tunnistetiedot. Ratkaisulyhennelmässä tulisi nostaa esiin 
ratkaisun keskeinen sisältö ja keskeiset perustelut. Sisäisessä ratkaisutietopankissa rat-
kaisu, josta on tunnistetiedot poistettu, voisi taas olla lyhentämättömänä. 
 

 33



 
Lääninhallitusten kantelu- ja oikeusturva-asioiden käsittelyn loppuraportti 

5.3. Kanteluratkaisujen toimeenpanon ja seurannan jär-
jestäminen 
 
Mikäli kanteluratkaisun lopputulos on toimenpiteitä aiheuttava, saattaa olla tarpeen, että 
lääninhallitus pyytää kantelun kohdetta raportoimaan tietyn asetetun määräajan kuluessa 
siitä, millaisiin toimenpiteisiin kantelun kohde on kanteluratkaisun johdosta ryhtynyt. 
Tällä menettelyllä on kyseisessä yksittäistapauksessa selvä kanteluratkaisun vaikutta-
vuutta lisäävä vaikutus. Menettely on perusteltua erityisesti tilanteissa, joissa lääninhal-
lituksen tehtäväksi on säädetty toimialan valvonta ja joissa on kyse järjestelmään koh-
distuvasta kantelusta. Mikäli seurantatiedoista ilmenee, että kantelun kohteen suoritta-
mat toimenpiteet eivät ole riittäviä lainvastaisen tilan poistamiseksi, tulee lääninhalli-
tuksen valvovana viranomaisena ryhtyä oma-aloitteisesti toimenpiteisiin (esimerkiksi 
uhkasakkomenettelyyn) asiantilan korjaamiseksi.  
 
Tietyissä tapauksissa lääninhallituksen toimivalta arvioida menettelyn lainmukaisuus 
edellyttää sitä, että lääninhallitukselle tehdään kantelu asiasta (kuntalain 8 § 2 momentti, 
jonka mukaan ”Lääninhallitus voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voi-
massa olevien lakien mukaan”). Lääninhallituksella ei tällöin ole laajempaa valvonta-
valtaa toimialaan, vaan yksittäisen menettelyn lainmukaisuuden tutkinta edellyttää lää-
ninhallitukselle tehtyä kantelua. Työryhmä ei kuitenkaan näe estettä sille, että lääninhal-
litus myös näissä tilanteissa pyytäisi kantelun kohteelta selvitystä kanteluratkaisun aihe-
uttamista toimenpiteistä, mikäli lääninhallitus toteaa kantelun kohteen toiminnan lain-
vastaiseksi. Koska lääninhallituksella ei kuitenkaan ole tällaisissa tilanteissa laajempaa 
valvontavaltaa toimialaan, jää lääninhallituksen mahdollisuus turvautua pakkokeinoihin 
lainvastaisen tilan poistamiseksi hyvin tulkinnanvaraiseksi, ottaen erityisesti huomioon 
kantelun tutkimisen toimivallan luovan säännöksen ja toisaalta lääninhallituslain 8 §:n 
sanamuoto. 
 
5.4. Asiakaspalautejärjestelmä 
 
Myös lääninhallituksen oikeusturva-asiat kuuluvat asiakaspalautejärjestelmän piiriin. 
Asiakaspalautteen hankita toteutetaan sisäasiainministeriön menetelmälinjausten mukai-
sesti eli asiakaskyselyin, internet-sivuilla ja fyysisissä asiakaspalvelutilanteessa käytet-
tävissä olevalla palautelomakkeella, suoran asiakaspalautteen keräämisellä sekä kerää-
mällä lääninhallituksen kantelukäsittelystä tehdyistä kanteluista asiakaspalautetta. 
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6. Yhteistyön kehittäminen palveluntuot-
tajien kanssa valvonta- ja kanteluasiois-
sa 
 
 
Keskeinen jälkikäteisen valvonnan tarvetta ennaltaehkäisevä yhteistyömuoto valvovan 
viranomaisen ja palveluntuottajan välillä valvonta- ja kanteluasioissa on, että valvova 
viranomainen tukee palveluntuottajaa kehittämään omavalvontamenetelmiään. Oikeus-
turvaa koskeviin odotuksiin on tehokkainta vastata suoraan siellä, missä palveluja tuote-
taan, ja perusoikeudet pysyvät parhaiten voimassa silloin, kun niiden toteutumisesta 
huolehtiminen on sisäistetty osaksi itse toimintaa ja palvelujen järjestämistä. 
 
Erinomaisena esimerkkinä viranomaislähtöisestä omavalvontasuunnitelmasta ovat lää-
ninhallitusten alkoholihallinnon palveluntuottajille laatimat alkoholijuomien anniskelun 
omavalvontasuunnitelma ja alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontasuunnitel-
ma. Lääninhallitukset ovat myös joissain tapauksissa olleet mukana sosiaali- ja tervey-
denhuollon omavalvontasuunnitelmien ja laatukäsikirjojen valmistelussa. Työryhmän 
näkemyksen mukaan lääninhallitukset voivat jatkossa yhä aktiivisemmin kehittää alko-
holihallinnon omavalvontasuunnitelman kaltaisia ohjeistuksia valvonnan kohteena ole-
ville tahoille sekä tukea palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmien ja laatukäsikirjo-
jen toteuttamista. 
 
Työryhmä katsoo yhdeksi palveluntuottajien kanssa tapahtuvaksi yhteistyömuodoksi 
myös sen, että lääninhallitukset laativat palveluntuottajien käyttöön yhteenvetoja havai-
tuista epäkohdista sekä tarpeen mukaan ilmaisevat valvovana viranomaisena näkemyk-
sensä toimenpiteistä, joilla epäkohdat olisivat vältettävissä. Eräitä yhteistyötahoja tämän 
tyyppisessä yhteistyössä ovat esimerkiksi potilas- ja sosiaaliasiamiehet. Kirjallisen tie-
dottamisen lisäksi on mahdollista järjestää aihepiiriä käsitteleviä keskustelutilaisuuksia 
palveluntuottajien kanssa.   
 
Eräs mahdollisuus lisätä lääninhallitusten ja palveluntuottajien yhteistyötä sekä tehostaa 
lääninhallitusten suorittamaa informaatio-ohjausta on luoda erilaisia yhteisiä vuorovai-
kutteisia sähköisiä työskentelyalustoja lääninhallitusten ja palveluntuottajien välille. 
Toteuttamistapana voisivat olla esimerkiksi internet tai ekstranet tyyppiset ratkaisut tai 
toimijoiden yhteiset kansiot palvelimilla. Kyseiset kanavat voisivat toimia kaksisuuntai-
sina tiedonjakelukanavina lääninhallitusten ja palveluntuottajien välillä. Toisaalta ne 
lisäävät myös lääninhallitusten välistä yhteistyötä ja tiedonjakelua. 
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LIITE 1 
 
KANTELUN KÄSITTELY – YHTENÄISET MENETTELYTAVAT 
 
Kantelun käsittely voidaan jakaa viiteen osaan: ohjaukseen ja neuvontaan, vireilletu-
loon, valmisteluun, ratkaisuun sekä ratkaisun jälkeisiin toimenpiteisiin. Seuraavassa 
käsitellään kussakin kantelukäsittelyn vaiheessa erityisesti huomioitavia seikkoja. 
 
1. OHJAUS JA NEUVONTA 
 

- Neuvonta ja ohjaus koskevat asian kaikkia käsittelyvaiheita 
- Voidaan antaa joko kansalaiselle tai viranomaiselle / palveluntuottajalle 
- Sisältävät erityisesti menettelyneuvontaa, sisällöllisessä neuvonnassa ja ohjauk-

sessa voidaan selvittää yleisiä linjauksia ja ratkaisulinjauksia. Neuvonnan ja oh-
jauksen ei kuitenkaan tule olla asiamiestoimintaa tai konsultointia. 

 
Tavoitteena on antaa kantelemisen tarvetta ennaltaehkäisevää informaatio-ohjausta 
sekä ohjata asiakas asioimaan siellä, missä hänen oikeusturvaodotuksiinsa voidaan 
välittömimmin vaikuttaa.  
 
2. VIREILLETULO 
 
1) Kirjaus 
 

- Kantelu kirjataan asianhallintajärjestelmään siten kuin viraston sisäisissä ohjeis-
sa on määrätty; esittelijä vastaa siitä, että kirjaamismerkinnät (ml asialuokitus) 
ovat kaikissa vaiheissa ja kaikilta osin oikeat. 

 
2) Toimivallan ja menettelyn arviointi (esittelijä) 
 

- Perehtyminen kantelukirjoitukseen heti kantelun saavuttua  
- Arvioidaan se, onko kyseisellä lääninhallituksella asiallinen ja alueellinen toimi-

valta käsitellä kantelu. Arvioidaan se, onko kantelu käsittelyssä oikealla läänin-
hallituksen osastolla (lääninhallituksen työjärjestys). 

- Jos lääninhallituksella tai lääninhallituksen osastolla ei (joltain osin) ole asiallis-
ta tai alueellista toimivaltaa, siirretään asia viipymättä (siltä osin) oikealle tahol-
le (siirrettäessä asia toiselle viranomaiselle on kyse hallintolain 21 §:n tarkoitta-
masta asian siirrosta, siirrettäessä asia lääninhallituksen sisällä osastolta toiselle 
ei kyse ole hallintolain 21 §:n tarkoittamasta asian siirrosta) 

- Jos kantelussa kysymys useaa lääninhallituksen alueyksikköä koskevasta asiasta, 
sovitaan alueyksikköjen kesken menettelystä 

- Jos ilmenee, että samaa asiaa koskeva kantelu vireillä muulla laillisuusvalvonta-
viranomaisella, sovitaan ko. viranomaisen kanssa siitä, kummassa viranomaises-
sa asia käsitellään 
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- Jos ilmenee, että sama asia on saatettu varsinaisen muutoksenhaun kohteeksi tai 
asia on vireillä rikosprosessissa (esitutkinnassa, syyttäjällä tai tuomioistuimes-
sa), tulisi kantelu lääninhallituksessa tutkimatta, ellei asiassa ole ilmennyt erityi-
siä syitä tutkia sitä myös lääninhallituksessa.  

 
 
3) Kantelun sisältö 
 

- Jos kantelusta ei käy ilmi, mitä kantelu koskee, kantelun tekijää pyydetään yksi-
löimään asiansa; asiakkaalle lähetetään tarvittaessa kantelulomake ja ohje 

- Arvioidaan, onko asia kiireellisen luonteensa takia syytä priorisoida (poikkeuk-
sellinen menettely) 

- Jos kysymyksessä yksityistä tai kunnallista toimintaa koskeva ns. valvonnallinen 
kantelu, arvioidaan menettely erikseen  

- Jos samasta asiasta on aikaisempia päätöksiä, arvioidaan menettely erikseen  
- Kirjaamisjärjestelmästä selvitetään kantelijan mahdolliset aikaisemmat kan-

telut 
 
4) Oman mahdollisen esteellisyyden arviointi 
 

- Arvioidaan onko virkamies mahdollisesti hallintolain 28 §:n tarkoittamalla ta-
valla esteellinen 

 
Keskeinen pyrkimys kantelun tullessa vireille on, että toimivalta- ja menettelykysy-
mykset ratkaistaan ennen varsinaisen valmistelun aloittamista. 
 
3. VALMISTELU 
 
1) Salassapidon arviointi 
 

- Jos asia sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai muun 
lain nojalla salassa pidettävää tietoa, tehdään asiakirjoihin tarvittavat salassapi-
tomerkinnät 

 
2) Valtakirjan tarpeen arviointi 
 

- Arvioidaan onko kantelun kohteena oleva asia sellainen, että kantelija tarvitsee 
valtakirjan asian hoitamiseen (jos kantelu ei koske kantelijan omaa asiaa)  

 
3) Tiedotustarpeen arviointi 
 

- Arvioidaan onko kyseinen kantelu sen luonteinen, että siitä tai sen käsittelemästä 
aihepiiristä on tarpeen tiedottaa kanteluratkaisun antamisen yhteydessä 
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- Arvioidaan onko kyseinen kantelu sen luonteinen, että siitä tulee tiedottaa heti 
valmisteluvaiheessa kanteluasian ratkaisijaa / osastopäällikköä / maaherraa 

 
4) Menettelytavoista sopiminen 
 

- Jos kantelu koskee useampaa lääninhallituksen osastoa / yksikköä, sovitaan me-
nettelytavoista. Jos kantelu vireillä jollakulla toisella laillisuusvalvontaviran-
omaisella, sovitaan menettelytavoista. 

- Jos kantelu vaatii useamman lääninhallituksen asiantuntijan yhteistyötä (joko 
osaston sisällä tai eri osastojen asiantuntijoita), sovitaan yhteistyöstä 

 
6) Selvitystarpeen arviointi 
 

- Arvioidaan millainen selvitys kantelun tutkimiseksi on tarpeen hankkia 
- Arvioidaan, onko kyse tapauksesta, jossa voisi tulla kyseeseen ns. kevennetty 

kantelun käsittely (kevennetty selvitystyö, kantelijan ja mahdollisesti kantelun 
kohteen ohjaus, kirjevastaus) tai onko kyseessä kantelijan taholta shi-
kaaninomaiseksi kiusaamiseksi luokiteltavaa toimintaa kantelun kohteelle  

- Selvityspyyntö harkinnan mukaan joko kantelun kohteelle tai kantelun kohteen 
esimiestasolle, jonka tehtävänä hankkia pyydetyt selvitykset kantelun kohteelta 
ja antaa asiasta oma lausuntonsa (esimerkiksi lautakunta, kunnanhallitus tms.) 

- Selvityspyyntö riittävän yksilöitynä, mihin erityisesti pyydetään selvitystä. Tässä 
vaiheessa tulee tehdä mahdollinen kantelun rajaus 

- Selvityspyynnön liitteeksi kantelijan toimittamat asiakirjat (kopiot tai alkuperäi-
set, riippuen kantelun kohteesta) 

- Selvityspyyntö tulee tehdä kielilain edellyttämällä tavalla 
- Selvityspyynnön yhteydessä pyydetään myös mahdollinen asiasta annettu esim. 

kunnallinen ohjeistus tai selvitys toimintakäytännöistä 
- Selvityspyynnölle on asetettava määräaika. Mikäli kyse kiireellisestä asiasta, tu-

lee tämä huomioida selvityspyynnön määräajassa. Selvityspyynnölle asetettavan 
määräajan tulee kuitenkin olla ”asian laatuun nähden riittävä”. Esittelijän tulee 
seurata määräajan noudattamista ja tarvittaessa kiirehtiä selvityksen antamista.  

- Kantelun kohteelle lähetetty selvityspyyntö lähetetään harkinnan mukaan tie-
doksi kantelijalle 

- Tavoitteena on, että selvitykset hankitaan joutuisasti ja yhdellä kertaa 
 
7) Lausunnot 
 

- Tarvittaessa hankitaan lausuntoja myös muilta tahoilta, mikäli ne ovat tarpeen 
asian selvittämisen kannalta 

 
8) Esittelijä tarkastaa annetut selvitykset ja asiakirjat 
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- Selvitysten saavuttua esittelijä tarkastaa onko pyydetyt selvitykset ja asiakirjat 
annettu. Mikäli ei ole, pyydetään täydennystä heti 

 
9) Katselmus 
 

- Tarvittaessa suoritetaan katselmus, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi 
 
10) Vastine 
 

- Arvioidaan onko tarvetta varata kantelijalle mahdollisuus antaa vastine selvitys-
ten johdosta 

- Mikäli päädytään siihen, että vastine pyydetään, asetetaan vastineelle määräaika. 
Vastinepyynnön yhteydessä ilmoitettava, että vastineen toimittamatta jättäminen 
asetettuun määräaikaan mennessä ei estä asian ratkaisemista 

- Jos kantelu ei koske kantelijan omaa asiaa, vastineen lähettämisessä huomioita-
va salassapitosäännökset 

 
Keskeinen pyrkimys asian valmistelussa on, että asia rajataan asianmukaisesti ja sel-
vitykset ja vastineet hankitaan joutuisasti ja yhdellä kertaa. 
 
 
4. RATKAISU 
 
1) Kiireellisten asioiden priorisointi. Kaikki kantelut käsitellään kuitenkin ilman aihee-
tonta viivästystä. 
 
2) Päätös tulee tehdä kielilain edellyttämällä tavalla 
 
3) Tavoitteena on, että kantelija saa samaa asiakokonaisuutta koskevaan kanteluunsa 
yhden päätöksen. Myös useamman osaston toimivaltaan kuuluvaan kanteluun annetaan 
pääsääntöisesti yksi päätös. 
 
4) Mikäli mahdollista, kanteluasiassa annettava ratkaisu on kirjoitettava siten, että tarve 
sen salassa pitämiseen voidaan minimoida välttämällä salassa pidettävien tietojen esit-
tämistä 
 
5) Ratkaisussa annetaan laillisuusvalvojan kannanotto kantelussa esitettyihin olennaisiin 
ja merkityksellisiin seikkoihin 
 
6) Päätös perusteltava (hallintolaki 4 § 2, 44 §, 45 §) 
 

- Päätöksestä ilmettävä miten asia ratkaistu (mitä toimenpiteitä aiheuttaa, asia ei 
anna aihetta toimenpiteisiin, asia ei kuulu lääninhallituksen toimivaltaan) 
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- Perusteluissa ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkai-
suun sekä mainittava sovelletut säännökset. Kantelussa esitettyihin väittämiin tu-
lee ottaa kantaa, mutta osaan saattaa riittää toteamus, ettei asialla ole oikeudellis-
ta merkitystä.   

- Mahdollinen hankittu asiantuntijalausunto päätöksen liitteeksi harkinnan mu-
kaan (STO) 

- Toimivallasta riippuen arvioidaan, voitaisiinko päätöksen vaikuttavuutta lisätä 
pyytämällä seurantainformaatiota, edellyttämällä toimenpiteitä tms. 

 
Tavoitteena joutuisasti tehty, oikea ja perusteltu kannanotto kantelijan ja kanteluasi-
an kannalta merkityksellisiin seikkoihin. 
 
5. RATKAISUN JÄLKEISET TOIMENPITEET 
 
1) Tiedoksianto 
 

- Kantelupäätöksen tiedoksiantoon sovelletaan hallintolain 9 luvun säännöksiä 
- Salassapitoasiat huomioitava 
- Päätös tavallisena kirjeenä kantelijalle 
- Päätös tavallisena kirjeenä sille taholle, jota pyydetty hankkimaan selvitykset 

sekä velvoitetaan ko. taho antamaan päätös tiedoksi selvityksen antajille 
- Jos päätöksessä kohdistetaan hallinnollista ohjausta yksittäiseen virkamieheen, 

annetaan päätös tiedoksi lääninhallituksen toimesta myös hänelle 
- Jos asialla julkista mielenkiintoa, tulee julkisuuslain 6 § 3 momentin mukaisesti 

tarvittaessa huolehtia siitä, että asianosainen (erityisesti kantelun kohde, jota ar-
vostellaan) saa tiedon ratkaisun sisällöstä ennen sen julkiseksi tulemista 

 
 
2) Tiedotustarpeen harkinta ja menettelytavan harkinta 
 

- Arvioidaan tiedotustarve sekä sopiva menettelytapa tiedottamiselle 
- Harkitaan sisältääkö yksittäinen kanteluratkaisu sellaista tietoa, että siitä tulisi 

tiedottaa tai onko kanteluratkaisun käsittelemä aihepiiri sellainen, että siitä tulisi 
tiedottaa 

- Tarpeen mukaan varautuminen siihen, että kantelija tai kantelun kohde tiedottaa 
ratkaisusta 

- Salassapitoasiat huomioitava 
 
3) Mahdollinen tiedote tai tiedotustilaisuus 
 

- Mikäli kyseessä päätös, jolla on yleistä mielenkiintoa tai merkittävyyttä, tulee 
arvioida mahdollisen tiedotteen antoa 

- Salassapitoasiat huomioitava 
- Tiedotteen laadinta yhteistyössä lääninhallituksen viestinnän kanssa 
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- Tiedote voi koskea joko yksittäistä kantelupäätöstä tai kantelun käsittelemää ai-
hepiiriä yleisemmin 

- Asianosaisille tieto päätöksestä ennen tiedotteen antamista (julkisuuslaki 6 § 3) 
- Mahdollinen tiedotustilaisuus 

 
4) Mahdollinen hallinnonalakohtainen tiedottaminen 
 

- Mikäli kyseessä päätös, jolla on merkittävyyttä tietyllä hallinnonalalla, tulee ar-
vioida, tulisiko päätöksen vaikuttavuutta lisätä hallinnonalan sisäistä tiedotusta 
varten laadittavalla lyhennelmällä (esim. sähköisenä jakeluna läänin alueen ko. 
hallinnonalan paikallisviranomaisille)  

- Salassapitoasiat huomioitava 
- Asianosaisille tieto päätöksestä ennen tiedotteen antamista (julkisuuslaki 6 § 3) 

 
5) Muu tiedottaminen 
 

- Esimerkiksi STO:n terveydenhuoltoa koskevista päätöksistä, joissa ilmaistaan 
käsitys, kiinnitetään huomiota tai huomautetaan tai jotka muuten ovat merkittä-
viä ja mielenkiintoisia, laaditaan lyhennelmä TEO:n kanssa sovitun mallin mu-
kaisesti ja lyhennelmä lähetetään TEO:lle 

- Mahdollinen tiedottamisen tarpeen arviointi osastopäällikölle / maaherralle / ao. 
ministeriöön 

- Salassapitoasiat huomioitava 
 
6) Asiakirjojen arkistointi 
 

- Asiakirjat arkistoidaan. Esittelijä vastaa siitä, että asiassa arkistoidaan ne asiakir-
jat, jotka arkistoon kuuluvat.  

- Mikäli asiakirjat sisältävät salassa pidettävää tietoa, asiakirjanipun kansilehdelle 
”Salassa pidettävää tietoa” -leima. Näin arkistossa tiedetään siirtää mahdolliset 
asiakirjapyynnöt asian käsitelleelle osastolle. 

 
 
 
 
7) Seurantainformaatio 
 

- Jos asiassa pyydetty kantelun kohteelta seurantainformaatiota, vastaa asian esit-
telijä sen valvomisesta, että pyydetty informaatio annetaan pyydetyssä ajassa 

- Lääninhallitus vastaa kantelun kohteelle seurantainformaation saatuaan kirjeellä   
 
8) Muu vaikuttavuuden lisääminen 
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- Pohdittava, tulisiko juuri tässä kanteluasiassa esille tulleita seikkoja käsitellä 
työkokouksessa, koulutuspäivillä, tarkastuksilla tai antaako se aihetta joihinkin 
muihin toimenpiteisiin 

 
Kanteluratkaisuista, joilla on myös yleisempää merkitystä, saatetaan tieto oikeille 
tahoille ja pyritään tällä tavoin lisäämään kanteluiden vaikuttavuutta sekä saavutta-
maan ennaltaehkäisevää vaikutusta. 
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Perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen varmistaminen
Kantelut ja - Valitukset ja muu - Muu oikeusturva - Neuvonta ja ohjaus 
muu valvonta   muutoksenhaku

Alueellisen hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen
Valvonta ja - Rahoituspäätökset - Peruspalvelujen arviointi - Neuvonta ja  - Alueyhteistyö
lupahallinto                                                    ohjaus

Sisäisen turvallisuuden edistäminen
Varautumis-, valmius- ja  - poliisi- ja pelastustoimen - Sosiaalinen  - Liikenneturvallisuus-
turvallisuussuunnittelu aluejohtotehtävät                turvallisuus      työn koordinointi

Ministeriöiden ja lääninhallituksen
johtoryhmän taholta toiminnan strateginen

johtaminen ja ohjaus:
tulossuunnittelu ja -seuranta, tulossopimukset,

strategia- ja laatutyö, sisäinen tarkastus

Sisäiset palvelutoiminnot:
työnantajapalvelut (osaamisen kehittäminen, henkilöstöhallinto),

taloushallinto, tietohallinto, viestintä, tietopalvelu, virastopalvelut) 

Yhteistyökumppanit

K
ansalaiset ja yritykset 

Viranom
aistahot  

Yhteistyötahot
Sisäiset asiakkaat

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

LIITE
 2



      LIITE 3 
 
LH  200____   -   _________________/Op-13 
 
(Kirjataan juttunumero. Tätä liitettä, ns. kantelu etusivu, ei tule arkistoida. Etusivu tulee hävittää kunkin 
jutun osalta viimeistään kun ko. vuosi on raportoitu. ) 
 
KANTELUN SYY: (näitä voi merkitä useita!!!) 
 
hmop13  HALLINTOMENETTELY  ojop13 OPETUSJÄRJESTELYT 
 
kiop13  KIUSAAMINEN   tuop13 TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 
 
kkop13  KOULUN JA KODIN YHTEISTYÖ ohop13 OPPILAS/OPISKELIJAHUOLTO 
 
vmop13 VIRANHALTIJAN MENETTELY/KÄYTÖS  
 
viop13 VIRANHAKU, OPETTAJAN OIKEUSTURVAN LOUKKAUS 
 
msop13 MUU SYY (KIRJOITETAAN SYY koodin lisäksi  KOKONAAN)  
 
KOHDERYHMÄ: 
 
eop13  ESIOPETUS 16op13   1-6 LK        79op13    7-9 LK 
 
lop13  LUKIO  aop13  AMMATILLINEN  
 
kmop13    MUU (lisäopetus, ei oppivelvollisten opetus, valmentava jne. kirjoitetaan kokonaan)  
 
TOIMENPITEET: (merkitse vain ankarin käyttämäsi toimenpide ja lisäksi aina kun käy-tät seurantaa, 
koodi siitä)) 
 
sop13 SIIRRETTY   etuop13 EI TUTKITA 
 
rop13 RAUENNUT  etoop13 EI TOIMENPITEITÄ 
 
hkop13 HUOMION KIINNITTÄMINEN 
 
käop13 KÄSITYKSEN ILMAISU 
 
keop13 KEHOITUS 
 
huomop13 HUOMAUTUS 
 
jsop13 JATKOSEURANTA palautuu: __.__. 200___      _________________ 
 
MAAKUNTA: 
 
phop13 PÄIJÄT-HÄME  khop13 KANTA-HÄME 
 
ekop13 ETELÄ-KARJALA  umop13 UUSIMAA 
 
iumop13 ITÄUUSIMAA  kymiop13 KYMENLAAKSO 
 
yop13 YKSITYINEN    vop13    VALTION KOULU TAI OPPILAITOS 
 



Assissa kuvaus -kenttään kirjataan vain koodi. Esittelijä ympäröi koodin etusivulta ja as-sista vastaava 
henkilö arkistoidessaan juttua vie koodit kuvaus -kenttään. Tiedot eivät näy raportteja assista otettaessa, 
vaan niitä voidaan käyttää hakuehtoina haettaessa tapauksia. 
 
Toimintaohje: 
arkistointivaihe 
 
1 valitse avoin asia 
2 valitse muokkaa 
3. valitse tunnistus ja luokittelu 
4. kirjoita kuvaus kohtaan koodi koodi koodi koodi jne. aina välilyönti kunkin koodin jäl-keen 
 
RUOTSINKIELISISSÄ TAPAUKISSA KUNKIN KOODIN ETEEN LISÄTÄÄN 
 r –KIRJAIN! 
 
ELI KOODI hmop13 on ruotsinkielisten tapausten osalta esimerkiksi rhmop13. 
 
5. tallenna 
 
 
TAPAUKSESTA TIETO (huomioidaan salassapitosäädökset!): 
 
OSASTOPÄÄLLIKÖLLE ____  MAAHERRALLE ___ 
 
LEHDISTÖTIEDOTE: KANTELUSTA ___  KANTELUN AIHEPIIRISTÄ ___ 
 
MUILLE LÄÄNEILLE @- POSTITUSRYHMÄNÄ ___ 
 
 
KUN HAEMME TIETOJA TOIMI NÄIN 
 
1. MENE HAKU VALIKKOON 
2. KUVAUS KOHTAAN KIRJAA *KOODI* 
3. VOIT VALITA MYÖS PÄIVÄMÄÄRÄN JA MUITA HAKUEHTOJA 
 
TOINEN VAIHTOEHTO ON VAPAA HAKU, JOLLOIN VOI HAKEA USEALLA KOODILLA 
SAMALLA KERTAA 
 
1. VAPAA HAKU 
2. KUVAUS KENTTÄ 
3. *KOODI* 
4. YHTÄ SUURI KUIN 
5. VALITSE JA (EI SAA KÄYTTÄÄ KOSKAAN SANAA TAI!!) 
6. SEURAAVALLE RIVILLE SAMA *KOODI* 
7. KUVAUS 
8. YHTÄ SUURI KUIN 
9. *KOODI* 
10. JNE. VOIT MYÖS VALITA ESIM. MINKÄ TAHANSA ASSI TERMIN ELI 
PÄIVÄMÄÄRÄT JNE. MUKAAN 
 



KANTELIJA

KANTELUN
KOHDE

LAUSUNNON
ANTAJA

KIRJAAMO/
POSTITUS

TOIMISTO-
SIHTEERI

ESITTELIJÄ

RATKAISIJA

1. VIREILLETULO JA SELVITTÄMINEN 2. KÄSITTELY JA RATKAISEMINEN 

TEKEE
KANTELUN

DIARIOI 
ASSIIN

- LAATII SELVITYS-
JA LAUSUNTO-
PYYNNÖN TAI
-TEKEE PÄÄTÖS-
EHDOTUKSEN

ANTAA
SELVITYKSEN

ANTAA
LAUSUNNON

POSTITTAA
KIRJEET

- MERKITSEE ASSI- JA
KANTELUREKISTERIIN
- KOPIOI JA LAITTAA
ASIAKIRJAT KUORIIN

MERKITSEE ASSIIN
ASIAKIRJAT
SAAPUNEIKSI

-TEKEE PÄÄTÖS-
EHDOTUKSEN TAI
- LÄHETTÄÄ
VASTINEELLE TAI
- PYYTÄÄ
LISÄSELVITYKSEN

-MERKITSEE ASSI- JA
KANTELUREKISTERIIN
- KOPIOI JA LAITTAA
ASIAKIRJAT KUORIIN

POSTITTAA
KIRJEET

ANTAA
VASTINEEN

MERKITSEE ASSIIN
ASIAKIRJAT
SAAPUNEIKSI

- TEKEE PÄÄTÖS-
EHDOTUKSEN TAI
-PYYTÄÄ
LISÄSELVITYKSEN

- HYVÄKSYY 
PÄÄTÖSEHDOTUKSEN JA
ALLEKIRJOITTAA SEN TAI
- PYYTÄÄ TARKENTAMAAN
PÄÄTÖSEHDOTUSTA

ALLEKIRJOITTAA
PÄÄTÖKSEN

- MERKITSEE  ASSI- JA
KANTELUREKISTERIIN
- KOPIOI JA LAITTAA
ASIAKIRJAT KUORIIN
- ARKISTOI

POSTITTAA 
PÄÄTÖKSET

SAA
PÄÄTÖKSEN

SAA
PÄÄTÖKSEN

SIIRTÄÄ
OIKEALLE
VIRANOMAISELLE

MAHDOLLINEN 
TIEDOTUS-
PROSESSI

MAHDOLLINEN
INFORMAATIO-

OHJAUS-
PROSESSI

MAHDOLLINEN
JÄLKI-

KONTROLLI-
PROSESSI

KANTELUPROSESSIKAAVIOMALLI
LIITE

 4
3. RATKAISUN JÄLKEISET TOIMENPITEET

2.
3.

1.

Palvelutavoite:

70% ratkaistu

9 kk:ssa
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