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1 Johdanto 

 

 

Suomen perustuslain (731/1999, myöhemmin PL) 21 §:n mukaan jokaiselle hen-

kilölle on turvattu oikeus saada oma asiansa ratkaistuksi ilman perusteetonta vii-

vytystä sekä asianmukaisesti. Tämä tapahtuu lain mukaan viranomaisessa tai 

tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen. Oikeusturvan mukaan jokaisella on oi-

keus saada omia oikeuksiaan koskevaan asiaan päätös. Hallituksen esityksen 

(HE 309/1993) mukaan oikeusturva edellyttää, että hyvä hallinto ja oikeudenmu-

kainen oikeudenkäynti toteutuvat kokonaisuudessaan. (HE 309/1993 vp, 72). Oi-

keusturvaa koskeva säännös muodostuu monesta eri elementistä. Näitä ele-

menttejä ovat 1) yleissäännös, jossa asetetaan vaatimukset asianmukaiselle 

sekä viivytyksettömälle käsittelylle; 2) tuomioistuimien toimivalta tulee perustua 

lakiin; 3) oikeus saada riippumattomien lainkäyttöelimien käsiteltäväksi asiat, 

jotka koskevat velvollisuuksia tai oikeuksia; 4) turva hyvään hallintoon sekä turva 

oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille. (Husa & Pohjolainen 2014, 159.) 

 

Perustuslain mukaisen oikeusturvan tarkoituksena on turvata Euroopan ihmisoi-

keussopimuksen oikeudet oikeudenkäynteihin (HE 309/1993 vp, 73). Oikeustur-

vasäännös liittyy tiiviisti hyvän hallinnon joutuisuusperiaatteeseen asioiden käsit-

telemistä koskien (Husa & Pohjolainen 2014, 159). Perustuslain mukainen 

oikeusturva rajaa lainkäyttöelimiin ja tuomioistuimiin liittyvän suojan lähtökohtai-

sesti velvollisuuksiin ja oikeuksiin, jotka ovat aitoja. Täten oikeusturvasäännök-

sen soveltamisalan välittömässä piirissä ei ole sellaiset edut ja oikeudet, jotka 

ovat vapaaharkintaisia. Vapaaharkintaisia etuja ja oikeuksia kohtaan on mahdol-

lista säätää lailla valituskieltoja. (Saraviita 2011, 283.) 

 

Hallintolain (434/2003) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on sekä edistää että to-

teuttaa hallintoasioiden oikeusturvaa. Hallintolain 2 §:n mukaan hallintolakia so-

velletaan niihin tahoihin, jotka käyttävät toimissaan julkista valtaa tai hoitavat jul-

kisia hallintotehtäviä. 
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Hallintotehtävä on mahdollista antaa muille kuin viranomaisille, jos se ei vaaranna 

oikeusturvaa (PL 124 §). Säännös oikeusturvasta kytkeytyy yhteen perustuslain 

124 §:stä ilmeneviin säännöksiin hallintotehtävän siirrosta viranomaisten ulko-

puolelle (Saraviita 2011, 283).  

 

Välillinen julkishallinto tarkoittaa julkisia hallintotehtäviä hoitavia toimielimiä, jotka 

eivät ole viranomaisia. Käsitteellä viitataan siihen, että välillistä julkishallintoa har-

joittavalta toimielimeltä puuttuu välittömät johto- ja alaisuussuhteet, kun niitä ver-

rataan julkishallintoon. Lisäksi toimielimillä on toimintaansa nähden itsenäisyyttä 

sekä omavastuuta. (Kulla 2012, 23.) Hallintotehtäviä hoitaessa tulee noudattaa 

perusvaatimuksia koskien julkishallintoa sekä noudattaa asiaan liittyvää lainsää-

däntöä (Mäenpää 2013, 225).  

 

Välilliseen julkishallintoon kuuluvat ne toimielimet, jotka lain nojalla huolehtivat 

julkisluontoisen tehtävän hoitamisesta. Välilliseen julkishallintoon kuuluvien toi-

mielinten toiminta on osittain yksityisoikeudellista, mutta sen lisäksi toimielimillä 

on valtaa käyttää julkista valtaa tai hoitaa julkisia tehtäviä, joita toimielimille on 

annettu. (Husa & Pohjolainen 2014, 222.) 

 

Hallintokantelun käsitteellä tarkoitetaan ylemmälle virkamiehelle, viranomaiselle 

tai toimielimelle, joka valvoo laillisuuden toteutumista hallinnossa, tehtyä ilmoi-

tusta viranomaisen toiminnan laiminlyönnistä tai toiminnan virheellisyydestä. (HE 

50/2013 vp, 22). 

 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä on selvittää, kuinka hallintokantelu toimii oi-

keusturvakeinona välillisessä julkishallinnossa. Lisäksi opinnäytetyössä esitel-

lään aiheeseen liittyvät termit. Aihe on valittu, koska julkisia hallintotehtäviä on 

ulkoistettu ja niiden ulkoistaminen tulee mahdollisesti lisääntymään tulevaisuu-

dessa. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on lainoppi eli oikeusdogmatiikka.  

 

Lainoppi perustuu päteviin oikeuslähteisiin ja kyseisessä tutkimusmenetelmässä 

oikeuslähteitä tulisi käyttää käyttösääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Oikeus-

dogmatiikan keskeisin tutkimusongelma on ottaa selvää käsiteltävään oikeuson-
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gelmaan liittyvien oikeuslähteiden sisältö. Oikeusdogmatiikan eli lainopin keskei-

sin osa on tutkia oikeusjärjestykseen kuuluvia sääntöjä sekä niiden sisällön tul-

kitseminen. (Husa, Pohjolainen & Mutanen 2008, 20.) 

 

Oikeusdogmatiikan toinen keskeinen tehtävä on systematisoida tutkimuskoh-

detta. Se tarkoittaa voimassa olevien säännösten jäsentämistä. Tämän avulla py-

ritään kehittämään ja luomaan oikeuden tulkinnan käsitejärjestelmää. (Husa ym. 

2008, 20.) 

 

Oikeustieteen keskeisimpiä keinoja tutkimuksiin on tekstianalyysi eli sisällönerit-

tely. Tekstianalyysi on lähtökohtainen keino, kun tutkitaan ja tulkitaan oikeusnor-

mia. Tähän tarvitaan usein useiden oikeuslähteiden käyttöä. (Husa ym. 2008, 

25.) 
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2 Välillinen julkishallinto 

 

2.1 Mihin välillinen julkishallinto perustuu ja välillinen julkishallinto kä-

sitteenä 

 

Julkinen hallintotehtävä on mahdollista antaa lailla tai sellaisen nojalla muille kuin 

viranomaisille. Tämä edellyttää, että tehtävän antaminen katsotaan olevan tar-

peen annetun tehtävän hoitamiseen. Tämän lisäksi edellytetään, että tehtävän 

antaminen ei saa vaarantaa oikeusturvaa, ihmisten perusoikeuksia eikä vaati-

muksia, joita on asetettu hyvälle hallinnolle. (PL 124 §.) 

 

Hallituksen esityksen (HE 1/1998) mukaan sanoilla ’’voidaan antaa’’ korostetaan 

sitä, että hallintotehtävän hoitaminen kuuluu pääasiallisesti viranomaisille ja nii-

den tehtäviä voidaan antaa rajoitetusti muille. Hallituksen esityksen mukaan jul-

kisella hallintotehtävällä viitataan laajasti hallinnollisista tehtävistä muodostuvaan 

kokonaisuuteen. Tähän kokonaisuuteen kuuluu muun muassa päätöksentekoa, 

joka liittyy yksityisen henkilön etuuksiin, velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Hallituksen 

esityksen mukaan säännöksessä tarkoitettuna hallintotehtävänä ei voida pitää 

muun muassa tuomiovallan tai lainsäädäntövallan käyttöä. (HE 1/1998 vp, 179.) 

Julkinen hallintotehtävä tarkoittaa lähes samaa kuin viranomaistehtävä. Julkisilla 

hallintotehtävillä katetaan laajemmin hallintotoimintaa julkiseen vallan käyttöön 

nähden. Julkisia hallintotehtäviä ovat muun muassa päättäminen yksityisten hen-

kilöiden oikeusasemasta sekä julkisien palveluiden tarjoaminen. (Kulla 2012, 30–

31.)  

 

Tehtävää ulkoistaessa muulle, tulee muun muassa arvioida tarkoituksenmukai-

suutta, hallinnon tehokkuutta ja hallinnon sisäisiä tarpeita sekä erityisesti yhtei-

söjen ja yksityisten henkilöiden tarpeita. Tehtävää antaessa tulee huomioida 

myös annettavan hallintotehtävän luonne. Tällä tavoin vaatimus tarkoituksenmu-

kaisesta palveluiden tuottamisesta täyttyy helposti. (HE 1/1998 vp, 179.) Tehtä-

vän luovuttamisen tarkoituksenmukaisuuden arviointi ja perustelu tulee tehdä ta-

pauskohtaisella tasolla (Saraviita 2011, 991). 
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Hallintotehtävän ulkoistaminen ei saa vaarantaa oikeusturvaa, perusoikeuksia 

eikä hyvälle hallinnolle asetettuja vaatimuksia. Tämä korostaa sitä, että julkinen 

valvonta tulee olla järjestetty asianmukaisesti tehtäviä hoitavia kohtaan. (HE 

1/1998 vp, 179.) Lisäksi vaatimus korostaa erityisesti asiantuntemuksien ja kou-

lutuksien merkityksiä (Saraviita 2011, 991). 

 

Vaatimukset hyvästä hallinnosta sekä oikeusturvasta koskevat erityisesti päätök-

sentekoa, joka liittyy julkiseen hallintotehtävään (HE 1/1998 vp, 179). Tätä varten 

tulee huomioida muun muassa kuulluksi tulemisen oikeus.  Tulee huomioida 

myös päätösten perustelemisen vaatimukset. (Saraviita 2011, 991.)  

 

Hallituksen esityksen mukaan julkisen vallan merkittävää käyttöä on muun mu-

assa itsenäinen harkintavalta voimakeinojen käyttämiseen. Merkittävällä julkisen 

vallan käytöllä voidaan tarkoittaa myös puuttumista merkittävästi ihmisten perus-

oikeuksiin. (HE 1/1998 vp, 179.) Esimerkiksi tällaisia merkittävää julkisen vallan 

käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaisilla (Saraviita 2011, 

991).  

 

Välilliseen julkishallintoon kuuluvat ne toimielimet, jotka lain nojalla huolehtivat 

julkisluontoisen tehtävän hoitamisesta. Välilliseen julkishallintoon kuuluvien toi-

mielinten toiminta on osittain yksityisoikeudellista, mutta sen lisäksi toimielimillä 

on valtaa käyttää julkista valtaa tai hoitaa julkisia tehtäviä, joita toimielimille on 

annettu. (Husa & Pohjolainen 2014, 222.) 

 

Välillinen julkishallinto tarkoittaa julkisia hallintotehtäviä hoitavia tahoja, jotka ei-

vät ole viranomaisia. Välillinen -käsitteellä viitataan siihen, että välillistä julkishal-

lintoon kuuluvalta toimielimiltä puuttuu välittömät johto- ja alaisuussuhteet, kun 

niitä verrataan julkishallintoon. Lisäksi toimielimillä on toimintaansa nähden itse-

näisyyttä sekä omavastuuta. (Kulla 2012, 23.) Hallintotehtäviä hoitaessa tulee 

noudattaa perusvaatimuksia koskien julkishallintoa sekä noudattaa asiaan liitty-

vää lainsäädäntöä (Mäenpää 2013, 225).  
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Välillistä julkishallintoa on hallintotoimintaa, jonka hoitamisesta huolehtii ne toi-

mielimet, jotka sijoittuvat julkishallinnon ja yksityisten toimielinten väliin. Välilli-

seen julkishallintoon kuuluvat toimielimet ovat täten itsenäisesti toimivia oikeus-

subjekteja ja ne ovat erillään kuntien sekä valtion viranomaisista. Välillisen 

julkishallinnon toimielimillä on tietyillä alueilla oikeus käyttää julkista valtaa. (Husa 

& Pohjolainen 2014, 222–223.) 

 

Julkisia hallintotehtäviä sekä toimivaltaa on annettu perinteisesti itsenäisesti toi-

miville oikeushenkilöille, jotka eivät kuulu kunnallis- tai valtionhallintoon. Välillinen 

julkishallinto on laajentunut eikä se ole asemaltaan ja rakenteeltaan yhtenäinen 

kokonaisuus. (Mäenpää 2013, 225.) 

 

Tärkeä yhteinen piirre välilliselle julkishallinnolle on niiden hoitamien tehtävien 

luonteenomaisuus. Välillisen julkishallinnon toimielimien käyttöön on annettu oi-

keus hoitaa hallintotehtäviä tai käyttää julkista valtaa, mutta muilta osin niiden 

toiminta muistuttaa tavallisia oikeussubjekteja. Välilliselle julkishallinnolle on 

useimmiten määritelty melko suppea toimivalta tai tietyn hallintotehtävän hoita-

minen. (Mäenpää 2013, 225.) 

 

2.2 Välillisen julkisen hallinnon ilmenemismuodot 

 

Välillinen julkishallinto koostuu pääasiallisesti kolmesta eri organisaatiotyypistä. 

Näitä organisaatiotyyppejä ovat julkisoikeudelliset yhdistykset sekä laitokset ja 

yhtiömuotoiset toimijat. Myös valtion liikelaitos voi suorittaa julkista hallintotehtä-

vää. (Mäenpää 2013, 226.) Lisäksi yksityiset henkilöt voivat suorittaa julkisia hal-

lintotehtäviä (Laakso, Suviranta & Tarukannel 2006, 42). 

 

2.2.1 Julkisoikeudelliset laitokset 

 

Hallituksen esityksen (HE 72/2002 vp) mukaan oikeushenkilöitä ovat itsenäisesti 

toimivat julkisoikeudelliset laitokset. Niihin liittyvissä säädöksissä säädellään näi-

den sekä tehtävistä että järjestysmuodoista. Nämä itsenäiset julkisoikeudelliset 

laitokset kuuluvat välilliseen julkishallintoon. Näihin toimielimiin kuuluu esimer-

kiksi Kansaineläkelaitos ja Suomen Pankki. (HE 72/2002 vp. 51.) 
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Julkisyhteisöä lähimpänä välillisessä julkishallinnossa ovat julkisoikeudelliset lai-

tokset niiden tehtävien sisällön perusteella (Mäenpää 2017, 222). Julkisoikeudel-

lisiin laitoksiin kuuluvat Suomen riistakeskus, Suomen Pankki ja Kansaneläkelai-

tos. Näiden organisaatioiden asemilla on olennainen vaihtelu. Suomen Pankki 

kuuluu Euroopan keskuspankkijärjestelmään. (Mäenpää 2013, 226.) Kela kuuluu 

osittain eduskunnan alaisuudessa olevaan hallintoon. Eduskunta valitsee valtuu-

tetut, jotka valvovat Kelan toimintaa ja hallintoa. (Mäenpää 2017, 222.) 

 

2.2.2 Julkisoikeudelliset yhdistykset 

 

Yhdistyslain (503/1989) mukaan julkisoikeudellinen yhdistys on sellainen, joka on 

perustettu lailla koskien erityistä tarkoitusta (2 §). Yhdistyksissä hoidettavan jul-

kisen hallintotehtävän merkitys muuhun toimintaan nähden voi vaihdella suuresti 

(Laakso ym. 2006, 43). Useimmissa lakisääteisissä yhdistyksissä on pääasiassa 

vapaa jäsentoiminta. Julkisoikeudellisille yhdistyksille voi olla asetettu julkisia hal-

lintotehtäviä lainsäädännössä sekä toimivaltaa käyttää julkista valtaa tehtäviä 

varten. Näitä ovat esimerkiksi valvonta- ja kurinpitovalta. Yhdistyksillä, jotka eivät 

ole lakisääteisiä, voivat hoitaa myös julkista tehtävää. Julkinen tehtävä on esi-

merkiksi kunnan hankkiessa yhdistykseltä julkisia palveluita, jotka ovat lakisää-

teisiä. (Mäenpää 2013, 226.) Julkisoikeudellisiin yhdistyksiin kuuluvat muun mu-

assa paliskunnat, Liikenneturva, ja Suomen Asianajajaliitto. Suomen 

Asianajajaliitto hoitaa julkista hallintotehtävää, kun se järjestää kurinpitoa asian-

ajajille. Keskuskauppakamari suorittaa julkisia hallintotehtäviä, kun se toimii auk-

torisoijana tilintarkastajille. (Mäenpää 2017, 223.) 

 

2.2.3 Yhtiömuotoinen toiminta 

 

Julkisia hallintotehtäviä hoitava yhtiömuotoinen toimija voi tarkoittaa esimerkiksi 

osakeyhtiötä, joka esimerkiksi suorittaa toimiluvan perusteella ajoneuvojen rekis-

teröintiä ja katsastamista. Yhtiömuotona voi olla myös säätiöt ja rahastot. Yhtiö-

muotoisia toimijoita ovat esimerkiksi Finnvera Oyj, Suomen elokuvasäätiö, Elä-

keturvakeskus ja Työttömyysvakuutusrahasto. (Mäenpää 2013, 226–227.) 

Lisäksi uskonnolliset yhteisöt voivat hoitaa julkisia hallintotehtäviä (Mäenpää 

2017, 223). 
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2.2.4 Yksityiset toimijat 

 

Yksityinen henkilö voi kuulua välilliseen julkishallintoon suorittaessaan julkista 

tehtävää. Yksityinen henkilö voi kuulua välilliseen julkishallintoon muun muassa 

toimiessaan järjestyksenvalvojana. (Mäenpää 2013, 226.) Yksityisten henkilöin 

julkisen hallintotehtävän hoitaminen voi perustua erityislainsäädäntöön, kuten 

esimerkiksi voimakeinojen käyttäminen vartijana tai järjestyksen valvojana Täl-

löin yksityiselle henkilölle on voimakeinojen käyttämiselle asetettu oikeus rajoite-

tusti. Yksityiset henkilöt voivat myös toimia erityislainsäännöksien perusteella 

muun muassa ajoneuvojen katsastajina. (Mäenpää 2017, 224.) Toimiessaan 

muun muassa kiinteistötoimituksen uskottuna miehenä tai kaupanvahvistajana, 

hoitaa yksityinen henkilö julkista hallintotehtävää (Mäenpää 2013, 227). 

 

2.2.5 Julkiset yritykset ja liikelaitokset 

 

Julkiset yritykset ovat yrityksiä, joihin julkisyhteisöt käyttävät valtaansa. Vallan-

käyttö voi olla joko välillistä tai suoraa erilaisten sääntöjen perusteella. Julkisia 

yrityksiä ovat esimerkiksi julkisia palvelutehtäviä hoitavia kunnallisia osakeyhti-

öitä. Metsähallitus on ainoa valtion liikelaitos, joka suorittaa julkisia hallintotehtä-

viä. (Mäenpää 2017, 223.) 

 

2.3 Oikeusturva välillisessä julkishallinnossa sekä toiminnan säätely 

 

Välillisen julkishallinnon toiminta rinnastuu julkisen hallintotehtävän hoitamisen 

osalta varsinaisten viranomaisten toimintaan. Välillisen julkishallinnon harjoitta-

mien julkisten hallintotehtävien valvominen kuuluu valtioneuvoston oikeuskans-

lerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen eli yleisen laillisuusvalvonnan piiriin. Välil-

lisessä julkishallinnossa tulee soveltaa kieli- ja hallintolakia. Julkista valtaa 

käytettäessä tulee noudattaa myös julkisuuslakia. (Mäenpää 2013, 227.) 

 

Jotta oikeusturva toteutuu välillisessä julkishallinnossa, tulee siitä olla erityis-

sääntelyä. Esimerkiksi välillisen julkishallinnon päätökseen on mahdollista tehdä 
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hallintovalitus vain, jos siitä on säädetty erikseen. (Mäenpää 2013, 227.) Perus-

tuslain 22 § sitoo välillistä julkishallintoa. Sen mukaan julkisella vallalla tulee tur-

vata ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen.  

 

3 Hallintokantelu 

 

3.1 Yleinen laillisuusvalvonta 

 

Suomen perustuslain 108-109 §:n mukaan laillisuusvalvontaan kuuluvat valtio-

neuvoston oikeuskansleri sekä eduskunnan oikeusasiamies. Valtioneuvoston oi-

keuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies ovat hallituksen esityksen (HE 

1/1998) mukaan ylimpiä laillisuusvalvontaviranomaisia (HE 1/1998 vp, 166). 

 

Oikeuskanslerin tulee valvoa, että presidentti, valtioneuvosto ja viranomaiset toi-

mivat lainmukaisesti virkatoimissaan (PL 108 §). Hallituksen esityksen mukaan 

oikeuskansleri valvoo myös muita toimielimiä, jotka hoitavat julkisia tehtäviä (HE 

1/1998 vp, 165). Tällöin oikeuskanslerin sekä oikeusasiamiehen valvontavalta 

ulottuu vain ulkoistettujen hallintotehtävien hoitamisen valvontaan. He eivät valvo 

muuten yksityisiä henkilöitä tai yhdistyksiä. (Mäenpää 2017, 419–420.) 

 

Oikeuskansleri valvoo, että julkisia hallintotehtäviä hoitavat toimivat lainmukai-

sesti ja suorittavat heille tarkoitetut velvollisuudet. Tällä pyritään turvaamaan ih-

mis- ja perusoikeuksien toteutuminen. Oikeuskanslerin tulee antaa vuosittain 

sekä valtioneuvostolle että eduskunnalle kertomuksen tehdyistä havainnoista. 

(PL 108 §.) 

 

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten, virkamiesten ja muiden julki-

sia tehtäviä hoitavien tahojen toimintojen lainmukaisuutta. Lisäksi valvonnan koh-

teena on velvollisuuksien suorittaminen. Eduskunnan oikeusasiamies antaa vuo-

sittain kertomuksen, jossa esitetään eduskunnalle muun muassa havaitut 

puutteet. (PL 109 §.) 
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Sekä oikeuskanslerin että oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu valvoa sitä, että jul-

kista valtaa käytetään lainmukaisesti. He valvovat myös hallintotoiminnan lain-

mukaisuutta. Ylin laillisuusvalvonta valvoo siis julkista valtaa käyttävien tahojen 

lain noudattamista sekä velvollisuuksien täyttämistä. (Mäenpää 2017, 419.) 

 

Ylimmille laillisuusvalvojille on mahdollista tehdä hallintokantelu. Heidän molem-

pien valvontatoimenpiteet ovat samanlaisia esimerkiksi he voivat kiinnittää kan-

telun kohteena olevan huomiota vaatimuksiin hyvästä hallinnosta. (Mäenpää 

2017, 420–421.) 

 

3.2 Hallintokantelun tekeminen 

 

Hallintolain (434/2003, myöhemmin HL) 53 a §:n mukaan jokaisella on mahdolli-

suus tehdä hallintokantelu viranomaiselle, joka valvoo viranomaisten toimintaa. 

Hallituksen esityksen (HE 50/2013) mukaan kuka tahansa voi tehdä hallintokan-

telun eli myös sellaisilla on mahdollisuus tehdä se, joka ei ole ollut asianosaisena 

kantelua koskevassa asiassa. Tämä mahdollistaa yleisen ilmoitus– ja ilmianto-

oikeuden toteutumista lainvastaista menettelyä kohtaan. Tämän lisäksi hallinto-

kantelun avulla voidaan mahdollisesti havaita epäkohtia valvottavasta toimin-

nasta, joita ei muuten välttämättä havaittaisi. Hallintokantelun tekijä ei saa kante-

lun tekemisellä asianosaisasemaa. (HE 50/2013 vp, 22.) Hallintokantelu voidaan 

osoittaa kanteluviranomaiselle eli kantelun kohdetta valvovalle toimielimelle. Hal-

lintokantelun tutkija voi olla esimerkiksi viranomainen, joka valvoo viranomaisten 

toimintaa. Hallintokantelu on mahdollista tehdä yhtä aikaa usealle valvovalle vi-

ranomaiselle. Esimerkiksi hallintokantelu voidaan tehdä samalla aluehallintovi-

rastolle ja kunnanhallitukselle, jos kantelun kohteena on kunnan viranhaltija. (Mä-

enpää 2013, 274.) Jos kantelu tehdään usealle valvovalle viranomaiselle 

yhtäaikaisesti, voivat viranomaiset sopia kuka kantelun tutkii (HE 50/2013 vp, 25). 

Hallintokantelu on yksityisten henkilöiden tärkein oikeusturva- ja valvontakeino 

hallinnon laillisuusvalvontaa kohtaan (Mäenpää 2016, 112). 

 

Hallintokantelun tekeminen edellyttää, että viranomainen tai muu julkisia hallinto-

tehtäviä hoitava on joko menetellyt lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuu-

tensa (HL 53 a §). Mikä on lainvastaista, tulee arvioida laajasti. Hallintokantelu 
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voi kohdistua muun muassa viranomaisen passiivisuuteen, menettelyvirheeseen 

tai virkamiehen epäasialliseen käyttäytymiseen. (HE 50/2013 vp, 23.) Hallinto-

kantelu on mahdollista tehdä myös muusta hallinnollisesta epäkohdasta. Hallin-

tokantelun voi tehdä mistä tahansa viranomaisen toiminnasta. Kantelun kohteena 

voi olla tosiasiallinen toiminta tai toiminnan lopputulos kuten päätös. Hallintokan-

telun kohteena voi olla myös hallintotehtävän epäasiallinen hoitaminen, kuten 

esimerkiksi asian liiallinen viivyttely. Kantelun kohteena voi olla myös toimimatto-

muus viranomaisessa. Hallintokantelu voidaan tehdä myös niistä yksityisistä hen-

kilöistä tai yhteisöistä, jotka hoitavat julkisia tehtäviä tai käyttävät julkista valtaa. 

Hallintokantelulla laitetaan vireille laillisuusvalvonta. (Mäenpää 2013, 274.) 

 

Hallintokantelu on tehtävä kirjallisessa muodossa, mutta myös suullinen kantelu 

on mahdollinen. Hallintokantelun tekijän tulee kantelussaan tuoda ilmi näkemyk-

sensä, miksi tapahtunut menettely on ollut virheellistä. Jos mahdollista, kante-

lussa tulee myös antaa tieto ajankohdasta, jolloin virheellinen menettely tai lai-

minlyönti on tapahtunut. (HL 53 a §.) Kantelusta tulee käydä ilmi myös kantelijan 

yhteystiedot. Näiden puuttuessa voidaan kantelu tutkia viranomaisaloitteisena, 

jos tehdyn kantelun perusteella siihen katsotaan olevan aihetta. Nimetön hallin-

tokantelu voi myös mahdollistaa kanteluun liittyvän perusturvan mukaisesti val-

vontatoiminnan, jos viranomaisella ei ole toimivaltaa suorittaa oma-aloitteista val-

vontaa. (HE 50/2013 vp, 24.) Hallintokantelun tekijän tulee selvittää kantelussaan 

pääpiirteissään, miksi tapahtunut menettely on hänen mielestään joko virheellistä 

tai lainvastaista (Mäenpää 2013, 275).  

 

Kantelun tekeminen on vapaamuotoista. Se voidaan osoittaa kelle tahansa, joka 

on toimivaltainen valvomaan kantelun kohteena olevan toimintaa. (Niemivuo, Ke-

ravuori-Rusanen & Kuusikko 2010, 100.) Hallintokanteluun liittyvät muotovaati-

mukset ovat joustavia (Mäenpää 2016, 113). Suullinen hallintokantelu voi tulla 

kyseeseen tilanteissa, joissa tekijä on esimerkiksi ilmeisen sairas tekemään kir-

jallista kantelua (HE 50/2013 vp, 24). Hallintokantelulla ei ole tiukkoja muotovaa-

timuksia eikä sen tekemiselle ole ehdottomia määräaikoja. Poikkeuksena määrä-

aikoihin on se, etteivät ylimmät laillisuudenvalvojat tutki hallintokanteluita, jotka 

koskevat asioita yli kahden vuoden takaa. (Mäenpää 2013, 275.)  
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3.3 Hallintokantelun käsittely ja ratkaiseminen 

 

Valvova viranomainen voi hallintokantelun perusteella aloittaa aiheelliset toimen-

piteet (HL 53 b §). Valvovan viranomaisen tulee tätä ennen tutustua tehtyyn kan-

teluun ja muodostaa asiasta alustavasti kokonaisarvio oikeudellisesti. Perehtymi-

nen tehdään tapauskohtaisesti, minkä jälkeen valvova viranomainen ryhtyy 

toimenpiteisiin, joille katsotaan olevan aihetta. (HE 50/2013 vp, 24.) Valvova vi-

ranomainen selvittää hallintokantelua käsitellessään, onko asiassa toimittu, kuten 

hallintokantelussa on todettu. Tätä varten valvova viranomainen hankkii kantelun 

kohteena olevalta tarpeellisen selvityksen. Asiassa voidaan antaa myös lisäsel-

vitystä. Hallintokantelun seurauksena valvova viranomainen päättää millaisia toi-

menpiteitä annetusta selvityksestä seuraa. (Mäenpää 2013, 275.) Oikeudellinen 

arvio hallintokantelusta voi mahdollisesti johtaa siihen, että kantelumenettelyn si-

jaan asiaa ruvetaan käsittelemään jollain muulla menettelyllä. Esimerkiksi jos 

kantelussa esitetyt asiat ovat sellaisia, jotka katsotaan kuuluvan rikosoikeudelli-

sen arvioinnin piiriin, voi asia johtaa poliisille tehtävään tutkintapyyntöön. (HE 

50/2013 vp, 25.) Valvovan viranomaisen tulee antaa kantelun tehneelle ilmoitus, 

jos tehty kantelu ei aiheuta toimenpiteitä (HL 53 b §).  

 

Kun hallintokantelua käsitellään, tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Li-

säksi hallintokantelua käsiteltäessä tulee turvata asiaa välittömästi koskevien oi-

keudet. (HL 53 b §.) Hyvällä hallinnolla tarkoitetaan hallintolain 2 luvusta ilmene-

viä periaatteita ja vaatimuksia (HE 50/2013 vp, 25). Asiaa välittömästi koskevien 

oikeuksien turvaaminen tarkoittaa, että kanteluasiaa käsiteltäessä ja ratkaista-

essa selvitetään tosiseikat ja ratkaisun perusteena olevat oikeudelliset kysymyk-

set (Niemivuo ym. 2010, 101). Kantelun kohteena olevalle tulee varata tilaisuus 

tulla kuulluksi asiaan liittyen. Valvova viranomainen harkitsee tapauskohtaisesti, 

kuinka laajasti kuuleminen suoritetaan. (HE 50/2013 vp, 26.) Asian selvittämisen 

ja käsittelyn koskevien vaatimusten soveltamisesta on mahdollista joustaa, mikäli 

siitä ei aiheudu asianosaisten oikeusturvan heikkenemistä (Mäenpää 2016, 114). 

Muusta kuin kuulemisesta voidaan joustaa (Mäenpää 2013, 275). Hallintokante-

lun tekijä ei ole asiassa vastapuoli tai asianosainen, mutta kantelun tekijälle va-

rataan usein mahdollisuus antaa vastine (Niemivuo ym. 2010, 101). Kantelijan 
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tekijää voidaan kuulla, jos sen katsotaan olevan tarpeen mm. oikeusturvasyistä 

tai asian selvittämisen kannalta (HE 50/2013 vp, 26). 

 

Hallintokantelua käsiteltäessä valvovan viranomaisen valta tutkia asiaa kohdistuu 

arviointiin kantelun kohteena olevan menettelyn asianmukaisuudesta tai lainmu-

kaisuudesta. Asianmukaisuutta arvioitaessa arvioidaan muun muassa kantelun 

kohteena olevan toiminnan laatua tai käsittelyyn kulunutta aikaa. Lainmukai-

suutta arvioitaessa arvioidaan muun muassa hallinnon oikeusperiaatteita. Val-

vova viranomainen arvioi myös onko kantelun kohteena oleva noudattanut hy-

väksi luokiteltua tiedonhallintatapaa. (Mäenpää 2013, 276.) 

 

Hallintokantelun käsittelyssä ei sovelleta hallintolakia kokonaisuudessaan, koska 

hallintokanteluasioissa ei päätetä velvollisuuksista, eduista tai oikeuksista (HE 

50/2013 vp, 25–26). Hallintolain soveltamista vain osittain voidaan perustella 

myös sillä, että hallintokantelut ovat hyvin monimuotoisia. Hallintokantelussa voi 

olla muun muassa ilmoitus epäkohdasta tai ilmianto. (Mäenpää 2016, 113.) Hal-

lintolakia ei sovelleta laillisuusvalvontaan, jota ylimmät laillisuusvalvojat harjoitta-

vat (HL 4 §). 

 

Yli kaksi vuotta vanhan asian hallintokantelu jätetään tutkimatta, ellei asian tutki-

miselle ole erikoista syytä (HL 53 b §). Alkamisajankohta määräajalle ratkaistaan 

tapauskohtaisesti ja määräajan vanhenemisen ajankohtaa arvioitaessa tulee ot-

taa joustavasti huomioon asian luonne sekä laatu (HE 50/2013 vp, 26). Poikkeuk-

sena kahden vuoden aikarajalle ovat sosiaali- ja terveyshallintoa koskevat hallin-

tokantelut, joiden määräaikana on 5 vuotta. Hallintokanteluiden määräajat 

koskevat vain ylimmille laillisuuden valvojille tehtyjä hallintokanteluja. (Mäenpää 

2013, 275.) 

 

Hallintokantelun päätökseen ja sen tiedoksiantamiseen sovelletaan hallintolakia 

(HL 53 b §). Annettavan päätöksen tulee olla kirjallinen (HL 43 §). Päätöksestä 

tulee käydä ilmi asianosaiset sekä perustelut päätökselle (HL 44 §). Päätöksen 

perusteluissa tulee ilmoittaa ne selvitykset ja asiat, jotka on otettu huomioon rat-

kaistua tehdessä (HL 45 §). Hallintokantelun ratkaisu annetaan tiedoksi hallinto-
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lain mukaisesti. (HL 53 §). Päätös tulee antaa asianosaisille tiedoksi ilman aihee-

tonta viivytystä (HL 54 §). Päätöksen tiedoksiantotapana toimii tavallinen tai to-

disteellinen tiedoksianto (HL 55 §). Yksityishenkilölle päätös annetaan tiedoksi 

joko itse henkilölle tai hänen edustajalleen (HL 56 §). Päätös annetaan tiedoksi 

sellaiselle viranomaiselle, joka on käyttänyt puhevaltaa asiaan liittyen (HL 58 §). 

Päätös annetaan tiedoksi tavallisena tiedoksiantona eli kirjeellä, jos päätös ei ole 

velvoittava (HL 59 §). Jos päätös on velvoittava, annetaan päätös tiedoksi todis-

teellisesti (HL 60 §). 

 

3.4 Hallintokantelun mahdolliset seuraukset 

 

Valvovalla viranomaisella on mahdollisuus kiinnittää kantelun kohteena olevan 

huomiota ratkaisussaan hyvän hallinnon vaatimusten olemassa oloon. Lisäksi 

valvova viranomainen voi esittää kantelun kohteena olevalle oman näkemyk-

sensä siitä millainen lain mukainen menettely olisi ollut tilanteessa. (HL 53 c §.) 

Hallituksen esityksen (HE 175/1999) mukaan oikeuskanslerin yleisin käyttämä 

toimenpide on käsityksen esittäminen lainmukaisesta menettelystä (HE 175/1999 

vp, 16).  Jos edellä mainittuja keinoja ei katsota riittävinä asian kokonaisarvoste-

lussa, annetaan kantelun kohteena olevalle huomautus. Tämä edellyttää, ettei 

kantelusta ilmenevän toiminnan vakavuuden seurauksena ole aihetta muihin 

laissa säädettyjen toimenpiteisiin ryhtymiseen. (HL 53 c §.) Säännöstä noudate-

taan, jos valvova viranomainen on todennut hallintokantelun seurauksena kante-

lun kohteena olevan toiminnan olleen virheellistä tai laiminlyöntiä on tapahtunut. 

Huomautusta lievempiä seurauksia ovat valvovan viranomaisen käsityksen il-

maisu kantelua koskevasta asiasta tai kantelun kohteena olevan huomion kiinnit-

täminen kantelussa ilmenneisiin seikkoihin. (HE 50/2013 vp, 27.) Hallituksen esi-

tyksen (HE 202/2001) mukaan huomautus annetaan ehkäisemään vastaavien 

lainvastaisten menettelyjen toteutumisen (HE 2002/2001 vp, 6). 

 

Hallintokantelusta mahdollisesti aiheutuvia hallinnollisen ohjauksen keinoja käy-

tettäessä tulee ottaa huomioon suhteellisuusperiaate. Lisäksi tietyn keinon käyt-

täminen poissulkee muut keinot. Yhteen laiminlyöntiin voidaan käyttää yhtä hal-

linnollista ohjauskeinoa. Hallinnollista ohjauskeinoa valitessa tulee arvioida 
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kanteluasiaa. Käsityksen ilmaisemisen ja huomion kiinnittämisen tarkoitus on oh-

jata kantelua koskevan toimielimen toimimaan jatkossa siten kuten laki edellyt-

tää. (HE 50/2013 vp, 27.) Huomio voidaan kiinnittää myös hyvää hallintoa koske-

viin vaatimuksiin (Mäenpää 2016, 114). Huomautus on hieman moittivampi 

seuraus ja sen tarkoituksena on, että jatkossa kantelun kohteena oleva ei toistaisi 

samoja lainvastaisia toimia (HE 50/2013 vp, 27).  

 

Oikeusasiamies tai oikeuskansleri voivat nostaa syytteen virkatoimen aikana lain-

vastaisesti tapahtuneesta menettelystä (PL 110 §). Valtioneuvoston oikeuskans-

lerista säädetyn lain (193/2000) 6 §:n mukaan, jos syytteen nostamiselle ei kat-

sota olevan aihetta, annetaan huomautus. Hallituksen esityksen mukaan 

syytteen nostaminen on perusteltua laillisuusvalvonnan kannalta (HE 1/1998 vp, 

166).  

 

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain (197/2002) 8 § mukaan oi-

keusasiamiehellä on oikeus määrätä tutkittavan asian selvittämisen vuoksi esi-

tutkinta. Hallintokantelun käsittely raukeaa, jos kantelun seurauksena ryhdytään 

muussa kuin hallintolaissa säädettyyn menettelyyn. Tällöin ei ole mahdollista 

käyttää hallinnollisia ohjauskeinoja. (HE 50/2013 vp 27–28.) Tällaiseen voidaan 

ryhtyä, jos kantelusta ilmenevä teko on erityisen moitittavaa vakavuuden tai teon 

luonteen vuoksi. Muita menettelyjä voivat olla rikosilmoitus tai virkamiesoikeudel-

linen menettely, kuten esimerkiksi virkamiehen irtisanominen. (Mäenpää 2016, 

114.) Tällaisissa tilanteissa ei ole enää kyseessä hallintokanteluasian käsittely 

(Mäenpää 2013, 275). 

 

Hallintokantelua ratkaistaessa valvova viranomainen säätää toimenpiteistä, joihin 

katsotaan olevan tarvetta, jotta menettely olisi asiamukaista ja lainmukaista. val-

vovan viranomaisen ratkaisussa voidaan kiinnittää kantelun kohteena olevan 

huomiota hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden vaatimuksiin toiminnassa. Jos huo-

mion kiinnittämistä ei pidetä riittävänä, voi kanteluviranomainen antaa kantelun 

kohteena olevalle huomautuksen. Mikäli valvova viranomainen ei kantelun joh-

dosta epäile epäasiallista tai lainvastaista menettelyä tapahtuneen, ei kantelusta 

aiheudu toimenpiteitä. (Mäenpää 2013, 276.)  
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EOAH 29.12.2016 dnro EOAH 131/4/16 ja 1152/2/16 

 

Eduskunnan oikeusasiamies käsitteli ratkaisussaan 29.12.2016 dnro:t 

EOAH 131/4/16 ja EOAH 1152/2/16 kantelun, joka koski Finanssivalvon-

nan puheluneuvonnan maksullisuutta. Oikeusasiamies havaitsi kantelua 

selvittäessään, että Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin kirjaamoiden pu-

helinnumero on sama maksullinen puhelinnumero. Havainnon perusteella 

oikeusasiamies otti omasta aloitteestaan tutkittavaksi myös Suomen Pan-

kin maksullisen puhelinneuvonnan. 

 

Eduskunnan oikeusasiamies hankki selvitykset sekä Suomen Pankilta että 

Finanssivalvonnalta. Selvityspyyntöihin oikeusasiamies liitti kirjeen koskien 

puhelinpalveluiden maksuttomuutta viranomaisissa.  

 

Selvityksessään Suomen Pankki mainitsi, että sen palvelunumeroihin soit-

taminen on maksutonta. Lisäksi selvityksessä todettiin, että puhelinneu-

vonnalle on neljä palvelunumeroa, joista ei peritä lisämaksuja. Näitä puhe-

linnumeroita ovat Suomen Pankin viestinnän, rahamuseon, kirjaston sekä 

arkiston ja kirjaamon numerot. Selvityksestä ilmeni, että suorat numerot 

virkamiehille ovat lisämaksullisia ja tästä seikasta ilmoitetaan esimerkiksi 

heidän verkkosivuillaan. 

 

Molemmat kertoivat selvityksissään muuttavansa puheluiden hinnoittelua 

niin, että puhelinvaihteen puheluista ei peritä lisämaksuja. Näiden muutos-

ten olisi tarkoitus tapahtua viimeistään vuoden 2017 alussa. Ennen muu-

tosta puhelut ohjataan numeroihin, jotka ovat maksuttomia. Sekä Suomen 

Pankki että Finanssivalvonta ilmoittivat korvaavansa puheluista aiheutuvat 

lisäkustannukset, jos heiltä niin vaaditaan. 

 

Asiaa ratkaistaessa oikeusasiamies vetosi muun muassa perustuslain mu-

kaiseen oikeusturvaan sekä hallintolain mukaiseen velvollisuuteen maksut-

tomasta neuvonnasta. 

 

Oikeusasiamiehen mukaan annetuttujen selvitysten ja Suomen Pankin an-

taman lisäselvityksen perusteella maksuton puhelinneuvonta ei toteutuisi 

edelleenkään kaikkiin puhelinnumeroihin soitettaessa muutoksista huoli-
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matta. Aikaisemmissa puhelinneuvontoja koskevissa ratkaisuissaan oi-

keusasiamies on korostanut sitä, että viranomaisiin kohdistuva maksutto-

man neuvonnan tulee olla kokonaisuus.  

 

Ratkaisussaan eduskunnan oikeusasiamies totesi, että Finanssivalvonnan 

ja Suomen Pankin puhelinneuvonta ovat olleet maksullisia vastoin lakia. 

Ratkaisussaan todettiin myös, että annetut selvitykset eivät täytä edelleen-

kään maksuttoman neuvonnan vaatimuksia. Näiden seurauksena oi-

keusasiamies antoi molemmille huomautuksen kustannuksia aiheuttavasta 

neuvonnasta sekä pyysi molempia tahoja ilmoittamaan hänelle, kun neu-

vonnasta on saatu muodostettua maksuton. 

 

EOAK 4.9.2017 dnro EOAK 2112/2017 
 

Ratkaisussaan 4.9.2017 EOAK/2112/2017 eduskunnan apulaisoikeusmies 

ratkaisi kantelun, joka oli tehty Kelan menettelystä käsitellessään toimeen-

tulotukihakemusta. Kantelija katsoi, että hänen hakemuksensa käsittelyyn 

oli kulunut aikaa lainvastaisesti liian kauan.  

 

Apulaisoikeusasiamies pyysi kantelun seurauksena Kelalta selvitystä asi-

aan liittyen. Ratkaisussa todetaan, että toimeentulotukilain 14 c §:n mukai-

sesti toimeentulotukihakemus tulee ratkaista 7 päivän kuluessa hakemuk-

sen saapumisesta.  

Apulaisoikeusasiamies toteaa Kelan oman tekemänsä ilmoituksen mukai-

sesti, että Kela ei ole noudattanut toimeentulotukilain mukaisia määräai-

koja. Tämän seurauksena Kela on pahoitellut kantelijan tehneelle tapahtu-

nutta haittaa. Apulaisoikeusasiamies toteaa asian arvioinnissa, että Kelan 

käsittelyajoista ja päätösten tekemisestä toimeentulotukiasioissa on tehty 

satoja kanteluita. Kanteluissa on arvosteltu suuresti viivästymisiä. 

 

Kela ilmoitti selvityksessään, että toimeentulotukiasioiden käsittely on ollut 

ruuhkautunutta alkuvuodesta. Kelan ilmoitti selvityksessään monia toimen-

piteitä, jotta käsittelyajat saataisiin lyhyemmiksi. Näitä toimenpiteitä on 

alettu tekemään.  

 

Apulaisoikeusasiamies korosti, että Kelan tulee huolehtia toimeentulotuki-

asioiden hoitamisen järjestämisestä niin, että niiden käsittelyajat ovat lain-

mukaisia. Toimeentulotukilain mukainen asian viivytyksetön käsittely on 
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apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan ehdoton. Julkisen vallan 

tulee toteuttaa perusoikeuksia, kuten muun muassa oikeusturvaa. Apulais-

oikeusasiamiehen näkemyksen mukaan Kelan tulee tämän takia muun mu-

assa lisätä henkilöresursseja, jotta se pystyy suoriutumaan tehtävistään. 

Henkilökunnan vähäisyys ei apulaisoikeusasiamiehen mukaan oikeuta toi-

meentulotukiasioiden käsittelyn viivästymiseen. 

 

Kantelun seurauksena apulaisoikeusasiamies kiinnitti Kelan huomiota toi-

meentulotukiasioiden käsittelyaikoihin. Kela on ilmoittanut apulaisoi-

keusasiamiehelle, että jatkossa toimeentulotukihakemukset voidaan käsi-

tellä lainmukaisessa määräajassa. 

 

EOAK 2.11.2017 dnro EOAK/5626/2017 

 

Ratkaisussaan 2.11.2017 EOAK/5626/2017 apulaisoikeusasiamies tutki 

kantelua, joka koski Kansaineläkelaitoksen virkailijan kantelijalle antamaa 

neuvontaa. 

 

Tapauksessa kantelija oli kysellyt Kelalta hyväksyttävän asumiskustannuk-

sen määrää perheellensä, jossa on kolme henkeä. Kansaineläkelaitoksen 

virkailija oli ilmoittanut hyväksyttävän vuokran määrän väärin sekä ilmoitta-

nut, että jos kohtuullinen vuokrataso ylittyy ei hakijalle voida myöntää muut-

toavustusta.  

Virheellisesti annetut tiedot tuli kantelun tehneelle tietoon, kun hän oli ollut 

myöhemmin yhteydessä Kansaineläkelaitokseen. Näin ollen kantelija väitti, 

että hänelle on aiheutunut vahinkoa virheellisistä menettelyistä. 

 

Kansaineläkelaitoksen selvityksessä se myönsi, että virkailijan/Kelan an-

tama neuvonta kantelijan tehneelle oli ollut virheellistä. Apulaisoi-

keusasiamies käytti asian arvioinnissa muun muassa hallintolain 8 §:ää, 

jonka mukaan viranomaisen tulee antaa tarpeellista neuvontaa ja annet-

tava vastaus kysymyksiin. Asiakkailla tulee olla oikeus luottaa siihen, että 

annetut neuvot eivät ole virheellisiä, koska väärät neuvot voivat mahdolli-

sesti muun muassa siihen, että oikeusturva ei toteudu. 

Kela myönsi virheensä asiassa, jonka johdosta se pahoitteli tapahtunutta 

kantelijalle. Tämän lisäksi Kela on ilmoittanut, että kantelun seurauksena 
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esille tulleista virheellisisistä ja puutteellisista neuvontatilanteista on kes-

kusteltu asiakaspalvelijoiden kanssa, jotta neuvonta tulisi olemaan jat-

kossa virheetöntä. Lisäksi Kela myönsi kantelun johdosta kantelijalle mak-

susitoumuksen muuttopalvelulle. 

 

Kansaineläkelaitoksen toimenpiteiden johdosta, apulaisoikeusasiamies 

kiinnitti Kelan huomiota neuvontavelvollisuuteen ja sen virheettömyyteen 

sekä hyvän hallinnon periaatteisiin.  

 

 EOAK 23.11.2017 dnro EOAK/2689/2017 

 

Ratkaisussa asiaan 23.11.2018 EOAK/2689/2017 apulaisoikeusasiamies 

tutki kantelua koskien kiireellistä toimeentulotukiasiaa. Asiassa kantelun 

tehnyt henkilö ei ollut saanut lääkkeisiin kohdistuvaa maksusitoumusta 

ajallaan Kelalta, minkä takia hän oli saanut veritulpan jalkaan.  

 

Kela antoi selvityksessään selvityksen, josta ilmenee, kuinka kiireellinen 

toimeentulotukihakemus tehdään ja kuinka se perustellaan. Kiireellisiin 

menoihin voidaan tehdä oma toimeentulotukiratkaisu. Kantelija oli tehnyt 

kiireellisen hakemuksen lääkkeitä varten, mihin annettiin ratkaisu neljän 

päivän jälkeen. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että Kelan olisi pitänyt tehdä 

asiaan päätös hakemuksen saapumispäivänä.  

Tehdyn kantelun seurauksena Kansaineläkelaitos antoi esityksensä siitä, 

kuinka jatkossa kiireelliset toimeentulotukihakemukset käsitellään. Apulais-

oikeusasiamies kiinnitti Kelan huomiota toimeentulotukilain 14 b §:ään, 

jossa säädetään käsittelyajasta kiireellisiin toimeentulotukiasioihin. 

 

Apulaisoikeusasiamies totesi ratkaisussaan myös, että kantelijan tulee olla 

yhteydessä Kansaneläkelaitokseen, jos veritulpasta on aiheutunut hänelle 

vahinkoa. Kansaineläkelaitos arvioi itse, kuinka mahdollinen vahinko ja kär-

simys korvataan tai hyvitetään. 
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OKA 10.10.2018 dnro OKV/710/1/2018  

 

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan OKA 10.10.2018 dnro 

OKV/710/1/2018 katsonut, ettei henkilöresursseja toimeentulotukiasioiden 

liian pitkiin käsittelyaikoihin voida käyttää perusteluna. Apulaisoikeuskans-

leri toteaa, että hyvän hallinnon mukaisesti palvelut tulee mitoittaa niin, että 

henkilöiden oikeusturva ei ole vaarassa. Apulaisoikeuskanslerin ratkai-

sussa todetaan, että vuoden 2018 viikolla 19 käsittelyaika toimeentulotuki-

asioiden oikaisuvaatimuksille on ollut keskimäärin 126,2 kalenteripäivää. 

Vastaavasti viikolla 39 keskimääräinen käsittelyaika samoille asioilla on ol-

lut 128,4 päivää. Keskimääräinen käsittelyaika on pidentynyt, vaikka Kela 

on aikaisemmin esittänyt eduskunnan oikeusapumiehelle keinoja käsittely-

aikojen lyhentymiselle. 

 

Edelleen pitkien käsittelyaikojen johdosta, apulaisoikeuskansleri kiinnitti 

Kelan huomiota suuresti hyvä hallinnon toteutumisen puutteellisuuksiin. 

 

Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt Kelan huomiota jo aikaisemminkin 

liian pitkiin käsittelyaikoihin ratkaisullaan OKA 20.9.2018 

OKV/1957/1/2017.  

 

3.5 Muutoksenhaku hallintokantelun ratkaisuun 

 

Hallintokantelun päätökseen ei ole mahdollista hakea valittamalla muutosta (HL 

53 d §). Hallintokanteluasioissa ei päätetä kenenkään velvollisuuksista, oikeuk-

sista ja eduista. Tämän takia hallintokanteluasian ratkaisulla sekä mahdollisella 

hallinnon ohjauksen toteutumisella ei ole sellaisia oikeudellisesti vaikuttavia seik-

koja kuten hallintoasioiden päätöksillä. Myös oikeuskäytännössä on katsottu va-

kiintuneesti, että hallintokanteluun tehtyyn päätökseen ei voida hakea valittamalla 

muutosta. (HE 50/2013 vp, 28.) Hallintokantelun päätökseen ei ole valitusoi-

keutta, ellei se sisällä ratkaisua jonkun henkilön välittömästä edusta, oikeudesta 

tai velvollisuudesta (Mäenpää 2013, 276). 
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4 Pohdinta 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka hallintokantelu toimii oikeustur-

vakeinona välillisessä julkishallinnossa. Työ toteutettiin lainopillisena tutkimuk-

sena. Asiaan liittyvän lainsäädännön lisäksi vastauksia kysymykseen on etsitty 

lakien esitöistä, oikeuskirjallisuudesta sekä ratkaisuista hallintokanteluihin. 

 

Hallintokantelulla ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle jonkin viranomaisen tai 

julkista tehtävää hoitavan lainvastainen toiminta tai velvollisuuksien laiminlyönti. 

Hallintokantelun tekeminen on helppoa, koska sen tekemiselle ei ole tiukkoja 

muodollisia vaatimuksia. Hallintokantelun avulla saadaan toteutettua laillisuus-

valvontaa välillisen julkishallinnon toimielimiin, mutta vain siltä osin kuin ne hoita-

vat julkisia tehtäviä tai käyttävät julkista valtaa. 

 

Muutoksenhakukeinona hallintokantelu ei toimi hyvin, sillä laillisuudenvalvojat ei-

vät pysty muuttamaan tai korjaamaan tehtyjä päätöksiä. Laillisuuden valvojat ei-

vät myöskään pysty kumoamaan tehtyjä päätöksiä. Hallintokantelun seurauk-

sena kantelua käsittelevä voi kiinnittää kantelun kohteena olevan huomiota 

esimerkiksi virheelliseen menettelyyn tai antaa oman näkemyksensä lainmukai-

sesta. Näillä keinoilla pyritään saada toimintaan muutosta. Jos yksilö tai yhteisö 

haluaa hakea tehtyyn päätöksiin muutosta, tulee heidän turvautua oikaisuvaati-

muksiin ja/tai hallintovalituksiin.  

 

Hallintokantelu kuuluu jälkikäteiseen oikeusturvaan. Hallintokanteluun voi turvau-

tua, kun on esimerkiksi kokenut tulleensa kohdelluksi väärin tai virkatehtävää 

suorittava ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan. Hallintokantelu on hyvä oikeusturva-

keinona, kun halutaan saada aikaan laillisuusvalvontaa. Tämän lisäksi hallinto-

kantelun avulla voidaan mahdollisesti havaita valvottavasta toiminnasta epäkoh-

tia, joita ei muuten välttämättä havaittaisi. 

 
Hallintokantelusta aiheutuvat seuraukset koskevat enemmän tulevaisuutta niin 

välillisessä julkishallinnossa kuin muuallakin. Esimerkiksi huomion kiinnittämi-

sellä virheelliseen menettelyyn ei voida enää vaikuttaa jo tapahtuneeseen tapah-
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tumaan vaan vastaaviin tilanteisiin tulevaisuudessa. Tällä pystytään ehkäise-

mään samojen virheiden toistuminen tulevaisuudessa. On tärkeää, että välillinen 

julkishallinto toimii oikein. 

 

Hallintokantelut ovat hyvä keino varmistua julkista hallintotehtävää hoitavien ta-

hojen hallintolakiin perustuvan hyvän hallinnon toteutuminen. Hallintokantelun 

seurauksena voi ilmetä muun muassa, että lakiin perustuvassa neuvontavelvolli-

suudessa on ollut tai on vieläkin puutteita. Tämän seurauksena laillisuudenval-

voja voi kiinnittää julkista tehtävää hoitavan huomiota kyseiseen puutteellisuu-

teen, jolloin se tulee jatkossa olemaan kunnossa. Hallintokantelut ovat siis hyvä 

oikeusturvakeino vaikuttaa siihen, että välillisessä julkishallinnossa toimitaan la-

kien mukaisesti ja noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita. 

 

Vaikka hallintokantelu on oikeusturvakeinona pääsääntöisesti keino toteuttaa lail-

lisuudenvalvontaa, on kanteluilla mahdollista saada muutoksia aikaan. Kante-

lussa Finanssineuvonnan maksullisesta puhelunpalvelusta kävi ilmi, että välilli-

seen julkishallintoon kuuluvassa Suomen Pankissa oli lainvastaisesti ylimääräisiä 

kuluja aiheuttavaa puhelinneuvontaa. Oikeusasiamiehen hallintokanteluun anta-

man ratkaisun jälkeen molempien puhelinpalveluista on poistettu ylimääräiset 

kustannukset.  

 

Hallintokanteluista on tullut merkittävä oikeusturvakeino välilliseen julkishallin-

toon liittyen, kun toimeentulotukiasioiden käsittelyt siirtyivät kunnilta Kelalle. Ke-

lan toiminnasta käsitellä toimeentulotukiasioita on tehty lukuisia hallintokante-

luita. Vuoden 2017 lopulla eduskunnan oikeusasiamies totesi hallintokantelun 

ratkaisussaan käsitelleensä satoja hallintokanteluja toimeentulotukiasioiden kä-

sittelystä. Hallintokanteluita on tehty erittäin paljon toimeentulotukiasioiden käsit-

telyjen viivästymisistä. Toimeentulotuki on yksilön viimesijainen toimeentulon 

muoto, joten on erittäin tärkeää, että Kela käsittelisi hakemukset ilman liiallista 

viivytystä. Käsittelyjen viivästymisellä voi olla lukuisia erilaisia seurauksia, joista 

osa voi olla vaarallisiakin. Esimerkiksi eräs henkilö oli saanut veritulpan jalkaansa 

hitaan käsittelyn seurauksena, koska kantelun tehnyt ei ollut saanut hankittua 

lääkkeitään ajoissa. Vastaavanlaisissa tilanteissakaan kantelujen käsittelijät eivät 
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kuitenkaan pysty tekemään muuta kuin kiinnittämään Kelan huomiota käsittelyai-

katauluihin sekä ohjaamaan henkilöitä Kelan puoleen mahdollisten korvaushake-

musten vuoksi. 

 

Hallintokantelujen seurauksena Kansaineläkelaitos on joutunut antamaan selvi-

tyksiä eduskunnan oikeusasiamiehelle, kuinka se saa jatkossa käsiteltyä toi-

meentulotukiasiat ajallaan. Kela onkin joutunut tekemään erilaisia ratkaisuja kan-

telujen johdosta, jotta hyvän hallinnon periaatteet ja toimeentulotukilain mukaiset 

käsittelyajat toteutuisivat tulevaisuudessa. Kela on esimerkiksi joutunut rekrytoi-

maan lisää henkilökuntaa käsittelemään hakemuksia. Vaikka muutoksia on suun-

niteltu ja jo tehty, on Kelan käsittelyajat oikaisuvaatimuksille edelleen erittäin pit-

kät. Hallintokantelut ovat vaikuttaneet Kelan toimintaan ja kanteluiden 

seurauksena liian pitkät käsittelyajat ja muut puutteet ovat tulleet myös muiden 

kuin Kelassa asioivien tietoon. 
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