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On tavallista, että Suomessa ihmisen mainittua sanat oikeus ja oikeudenmukaisuus, tulee 

vääjäämättä ihmisten mieleen nykyajan tärkein oikeuslähde laki. Lakiin taas yhdistetään 

ajatus muun muassa poliisista. Poliisin luottamus on Suomessa korkealla. Viime vuoden 

aikana Yhdysvalloissa on poliisin huonon toiminnan käynnistävänä tekijänä ollut 

mellakointi. Yhdysvaltojen tapaus kuvastaa yhdestä aspektista sitä, kuinka poliisin 

huonosta toiminnasta ihmisille syntyy epäoikeudenmukaisuuden tunne. Tämänkin vuoksi 

on tärkeää, että poliisin toimintaa valvotaan. Poliisinkin toimintaa rajoittaa laki. 

 

Poliisin kaiken toiminnan on perustuttava lakiin ja kestää arvostelua. Tutkimalla kanteluja ja 

niiden käyttöä sekä etsimällä syitä näiden käyttöön, voidaan kehittää ja parantaa poliisin 

työtä ja oikeudenmukaisuutta. Opinnäytetyö tutkii erilaisia syitä kannella poliisin toiminnasta 

sekä yleisimmät syyt kanteluille. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää yleisimmät syyt, joista kannellaan poliisin 

toiminnassa sekä se, onko viiden satunnaisen poliisilaitoksen kohdalla poikkeamia 

väkilukuun suhteutettuna tai ylipäätään. Tietoperusta-osiossa avataan aiheeseen liittyvää 

yleistietoa, kanteluita ohjaavaa lainsäädäntöä, poliisin virkavastuusta ja hallintokantelun 

toimittamisesta. Tutkimus-osiossa esitellään tutkimuksessa käytetty aineisto ja 

analysoidaan aineistoa. Johtopäätöksissä näitä osioita nivotaan yhteen uuden tiedon 

tuottamiseksi. 
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1  JOHDANTO 

Opinnäytetyö käsittelee eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyjä kanteluja poliisin 

toiminnasta. Opinnäytetyössä käytetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Lisäksi on 

paneuduttu viiden satunnaisen poliisilaitoksen oikeusyksiköiden kantelutilastoihin siten, 

jotta saadaan tilastoitua yleisimmät syyt. Kantelujen kokonaismäärästä on tilasto 

opinnäytetyössä vuosien 2019 ja 2020 ajalta. Tutkimuskysymykset ovat ”Kuinka paljon 

poliisin toiminnasta kannellaan eduskunnan oikeusasiamiehelle satunnaisesti valitun 

viiden poliisilaitoksen alueella?”, ”Kuinka paljon kannellaan suhteessa laitoksen alueen 

asukaslukuun nähden?” ja ”Mitkä ovat yleisimmät syyt, joista kannellaan eduskunnan 

oikeusasiamiehelle?”. 

 

Idea opinnäytetyöhön lähti siitä, että poliisin toiminta on ollut mediassa muun muassa 

Black Lives Matter -mielenosoituksien taustalla. Poliisin toiminta on muutenkin yleisesti 

kritiikin kohteena ja aiheuttaa keskustelua. Opinnäytetyön tekijällä heräsi mielenkiinto 

siihen, mistä kaikesta kannellaan ja mikä on tosiasiallisesti se suurin kanteluiden syy. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää yleisimmät syyt kannella poliisin toiminnasta 

eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

 

Opinnäytetyö palvelee ihmisiä yleisellä tasolla siten, että opinnäytetyön luettuaan he 

viimeistään tietävät, mikä on hallintokantelu ja kuinka se etenee käsittelyssä. Poliisia 

opinnäytetyö palvelee toiminnan läpinäkyvyyden kautta. On olemassa lukuisia 

tutkimuksia, kuinka luottamus läpinäkyvään toimintaan on suurempaa kuin toimintaan, 

joka ei ole läpinäkyvää. Tämänkin vuoksi poliisin toiminnan on oltava läpinäkyvää. 

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on julkaissut 2019 tutkimuksen suomalaisten 

luottamuksesta eri instituutioihin. Ykkössijalla tutkimuksessa on poliisi, johon 86 

prosenttia suomalaisista luottaa (Elinkeinoelämän valtuuskunta 2019, luettu 30.3.2021). 

Opinnäytetyö voi toimia viitekehyksenä arvioitaessa poliisin onnistumista virkatehtävillä. 

On selvää, että kanteluja tehdään jatkuvasti ja siksi on hyvä, että on jokin tilasto, johon 

voidaan verrata tulevia kantelutilastoja. Opinnäytetyötä voidaan myös käyttää poliisin 

toiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyöstä voi olla hyötyä myös muille sidosryhmille, 

esimerkiksi opetukseen. 

Keskeisiä käsitteitä opinnäytetyössä ovat kantelu, eduskunnan oikeusasiamies, 

laillisuusvalvonta ja poliisi.  
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2  TIETOPERUSTA 

Opinnäytetyöhön on kerätty tietoperustaa siten, että niin käytetyt lähteet kuin teoria 

liittyvät olennaisesti asiaan. Lähteiden käytössä on pyritty luotettavuuteen ja riittävään 

laajuuteen. 

 

Tietoperustaan perehdyttyään opinnäytetyön lukija ymmärtää hallintokantelun sekä 

laillisuusvalvonnan merkityksen poliisille ja yhteiskunnalle. Laillisuusvalvonnan sekä 

kantelun ymmärtämiseksi on avattu sekä lainsäädännöllistä taustaa että 

laillisuusvalvontaa pääpiirteissään. Tietoperustassa avataan myös virkavastuuta ja sitä, 

kuinka väärään ja kyseenalaiseen toimintaan puututaan ja mitä keinoja on käytettävissä. 

 

Seuraavassa esitetään yleistietoa hallintokantelusta, lainsäädännöstä, hallintokantelun 

käsittelystä ja toimittamisesta sekä virkavastuusta. 

 

2.1  Mikä on hallintokantelu? 

Hallintokantelusta on säädetty lakitasolla hallintolain 8a luvussa. Hallintokantelu pannaan 

vireille ilmoittamalla siitä toimintaa valvovalle ylemmälle taholle. Tällaisia ylempiä tahoja 

ovat ylempi viranomainen tai ylin laillisuusvalvoja eli eduskunnan oikeusasiamies tai 

valtioneuvoston oikeuskansleri. Ylempi viranomainen ja ylin laillisuusvalvoja toimivat siis 

kanteluviranomaisina. Poliisihallitus valvoo poliisin toimintaa eli poliisin toiminnasta 

hallintokantelun voi tehdä joko Poliisihallitukseen tai ylimmille laillisuusvalvojille. 

Hallintokantelussa voi ilmoittaa lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden 

laiminlyönnistä. Hallintokantelun kohteena voi olla myös viranomaisen toimimattomuus, 

virkatehtävien huono hoitaminen tai velvollisuuksien laiminlyönti. Jokin muukin 

hallinnollinen epäkohta voi olla kantelun kohteena. (Mäenpää 2020, 114.) 

 

Hallintokantelun voi tehdä kaikesta viranomaisen tai sen palveluksessa olevan 

toiminnasta riippumatta siitä, oliko kyseessä kirjallinen päätös tai tosiallinen toimi. 

Hallintokantelun tekijä voi olla kuka tahansa (Mäenpää 2020, 114). Muutoksenhakukeino 

ei kuitenkaan hallintokantelu ole. Vaikka asiassa voidaan esittää myös 

vahingonkorvausvaatimus, menettelyssä ei voida käsitellä vahingonkorvauksia. 

Muutosta tai kumoamista hallintokantelun kohteena olevaan hallintotoimeen tai 

päätökseen ei voi kanteluun annetulla ratkaisulla voida saada. Valvontaviranomainen ei 

voi korjata heti viranomaistoiminnassa havaitsemiaan virheitä eikä se voi yleensä 

velvoittaa kantelun kohdetta toimimaan tietyllä tavalla. (Sisäasiainministeriö 2013, 33.) 
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2.2  Mitä valvotaan? 

Laillisuusvalvonnalla on tarkoitettu perinteisessä valtiosääntöoikeudellisessa 

merkityksessä vain viranomaistoiminnan ulkopuolista julkiseen hallintoon kohdistamaa 

valvontaa. Tällaista ulkopuolista valvontaa suorittaa eduskunnan oikeusasiamies ja 

valtioneuvoston oikeuskansleri. (Sisäasiainministeriö 2013, 8.) Tässä opinnäytetyössä 

eduskunnan oikeusasiamiehestä käytetään myös nimitystä oikeusasiamies. 

 

Laillisuusvalvontaa on kuitenkin pidetty verraten laajana käsitteenä, esimerkiksi kattaen 

ylempien tuomioistuinten valvonnan suhteessa alempaan. Tässä opinnäytetyössä sitä 

kuitenkin tullaan käyttämään samassa merkityksessä kuin sisäministeriön 

kehittämistyöryhmä on todennut raportissaan Poliisiin kohdistuva sisäinen 

laillisuusvalvonta. Kyseinen työryhmä on katsonut, että laillisuusvalvonta on otettu 

yleiseen hallinnolliseen kielenkäyttöön. Tästä syystä keskeisiksi asioiksi on 

kielenkäytössä vakiintunut valvontakohteisiin tehtävät laillisuustarkastukset ja 

hallintokanteluiden tutkiminen, kun puhutaan laillisuusvalvonnasta. (Sisäasiainministeriö 

2013, 9.) 

 

Oikeusasiamiehen valvomat asiat tyypillisesti on luokiteltu päätyyppeihin. Näitä 

päätyyppejä on kolme: 1) oikeussääntöjen noudattamisen valvonta, 2) perus- ja 

ihmisoikeuksiin kohdistuva valvonta sekä 3) hyvän hallinnon periaatteiden valvonta. 

Edellä mainitut eri valvonnan piirteet saattavat luonnollisesti esiintyä monen tyyppisinä 

yhdistelminä. Pajuoja & Pölönen 2011, 213.) 

 

Oikeusasiamiehen valvontavalta ulottuu hallintotoiminnan lainmukaisuuden valvontaan 

lähes kaikissa Euroopan maissa. Lainmukaisuuden valvontatehtävät eivät ulotu 

ainoastaan parlamentin säätämiin lakeihin, vaan ulottuu yleensä koko 

oikeusjärjestelmään. Pajuoja & Pölönen 2011, 213.) Tällaiseen hyvän hallinnon 

valvontaan kuuluu lain säännösten lisäksi myös muut oikeusohjeet, hyvät 

hallintokäytänteet sekä soft law- tyyppiset valvonnat. Soft law -tyyppiset valvonnat ovat 

laissa sääntelemättömien seikkojen valvomista. Kuten jo todettiin, oikeusasiamiehen 

lainvalvonta ulottuu koko oikeusjärjestelmän tasolle eli ihmisoikeuksien valvonta kuuluu 

sille jo sitä kautta. Näin ollen ihmisoikeuksien tulkintavaikutus lakien säännöksiä 

tulkittaessa tuo perus- ja ihmisoikeudet mukaan huomioon otettavaksi tekijäksi. On 

huomioitava, että perus- ja ihmisoikeuksien ovat keskeisessä roolissa myös hyvän 

hallinnon valvonnassa ja määrittelyssä. (Pajuoja & Pölönen 2011, 213-214.) 
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2.3  Keitä eduskunnan oikeusasiamies valvoo? 

Julkisen hallinnon laillisuusvalvoja on lähtökohtaisesti eduskunnan oikeusasiamies, 

jonka toimivaltaan katsotaan kuuluvaksi valtion viranomaiset ja muut julkisen hallinnon 

elimet, koska julkishallinto useimmiten määritellään organisatorisesti. Jos yksityiset tahot 

hoitavat julkista tehtävää tai käyttävät julkista valtaa, oikeusasiamiehen toimivalta ulottuu 

näihin toimijoihin. Tuomioistuimet, virkamiehet sekä muut viranomaiset, julkisyhteisön 

työntekijät ja muitakin julkista tehtävää hoitavat kuuluvat Suomessa laillisuusvalvonnan 

piiriin. (Pajuoja & Pölönen 2011, 206.) Näin ollen myös poliisi julkisen vallan käyttäjänä 

kuuluu oikeusasiamiehen valvonnan alaiseksi. 

 

Oikeusasiamiehen suorittaman laillisuusvalvonnan merkitys on suuri. Hyvään hallintoon 

liittyvä laillisuusvalvonta kuuluu oikeusasiamiehelle ja se korostuu siinä mielessä, että 

monet kysymykset jäävät ulkopuolelle tuomioistuimesta ja sen tarjoamista 

oikeussuojakeinoista. Poliisin työ on sellainen, mikä on ihmisille merkittävä, mutta siinä 

ei tehdä valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Pelkkien tuomioistuinratkaisujen varaan ei 

voida laskea kaikkea hyvään hallintoon kuuluvaa joutuisuutta. (Kari ym. 2020, 166-168.) 

 

2.4  Kantelun käsittelyn edellytykset 

Yleisesti eri maissa ei aseteta kantelulle suuria muodollisia vaatimuksia. Eri maiden 

oikeusasiamiehiä ja niiden toimintaa koskevaa sääntelyä tutkiessa huomaa, että 

kaikkialla on selvää kantelun maksuttomuus. Tyypillistä kuitenkin eri maissa on, että on 

säädetty lakitasolla kantelun vanhentumisajasta eli tämän jälkeen kantelumenettelyä ei 

tutkita. (Pajuoja & Pölönen 2011, 209.) Suomessa kahta vuotta vanhemmasta asiasta 

tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä (Hallintolaki 434/2003, 53 

b §). Suomessa kantelun pääsääntöinen vanhentumisaika on kaksi vuotta. Kantelun voi 

tehdä Suomessa muussakin kuin omassa asiassa. (Pajuoja & Pölönen 2011, 209.) 

 

Oikeusasiamies ei tutki nimetöntä kantelua ja täten kantelusta tulee käydä ilmi kantelijan 

nimi ja osoite ja mahdollinen sähköpostiosoite. Suositeltavaa on, että kantelusta kävisi 

ilmi myös kantelijan puhelinnumero. Lisäksi on suotavaa, että kantelu tehtäisiin 

kotimaisilla kielillä eli suomeksi tai ruotsiksi. Tarvittaessa sen voi tehdä englanniksi. 

(Oikeusasiamies.fi. Luettu 4.6.2021.) 

 

Suomessa voidaan turvautua ensimmäisenä muutoksenhakukeinona jo kanteluun. 

Monessa muussa maassa, esimerkiksi Alankomaissa ja Saksassa, on niin sanottu 

subsidiariteetti- eli toissijaisuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että kantelijan on 
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turvauduttava ensiksi johonkin muuhun käytettävissä olevaan muutoksenhakukeinoon. 

Suomessa ei tunneta kyseistä periaatetta lainkaan lain tasolla. On toki muitakin valtioita, 

joissa ei tunneta lainkaan lain tasolla toissijaisuusperiaatetta, esimerkiksi Ruotsi ja 

Bulgaria. Suomessa on käytäntönä, ettei eduskunnan oikeusasiamies käsittele sellaista 

asiaa, joka on jo vireillä tuomioistuimessa tai toisessa viranomaisessa, huolimatta 

sääntelemättömyydestä. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei oikeusasiamies ota kantaa 

johonkin kantelun oikeuskysymykseen silloin, kun sama oikeuskysymys on esillä samaan 

aikaan tuomioistuimessa. (Pajuoja & Pölönen 2011, 210.) Tiivistettynä kantelun käsittelyn 

ehdoksi ei siis aseteta sitä, että kantelija pyrkii käyttämään varsinaisia ja ensisijaisia 

oikeussuojakeinoja. Tällaisiin tapauksiin liittyy tosin poikkeuksiakin. (Pajuoja & Pölönen 

2011, 211.) 

 

Toisin kuin tuomioistuimilla, eduskunnan oikeusasiamiehellä ei ole ratkaisupakkoa. 

Oikeusasiamiehellä ei ole velvollisuutta ottaa kantaa jokaiseen esille tulleeseen 

kysymykseen tai väitteeseen. Oikeusasiamiehen kannanotot eivät myöskään sido 

juridisesti asiassa. Oikeusasiamies voi harkintansa kautta laajentaa tutkittavaa asiapiiriä 

sekä hankkia kanteluasiassa relevantteja selvityksiä tai tietoja. Huomattavaa on, että 

oikeusasiamiehen laaja harkintavalta ja sen käyttö on yleisesti saavuttanut 

hyväksyttävyyden omien aloitteiden vireillepanossa ja tutkinnassa. Säännönmukaisiin 

oikeusasiamiehen toimivaltuuksiin kuuluu siis omat aloitteet. (Pajuoja & Pölönen 2011, 

211-212.) Esimerkkinä tällaisista relevanteista selvityksistä on selvitys- ja 

lausuntopyynnöt, joita pyydetään joskus kanteluissa kohdistuen poliisiin. Selvitys- tai 

lausuntopyynnössä poliisi kertoo ja perustelee toimintansa tilanteessa tai tapahtumassa 

omasta näkökulmastaan. 

 
2.5  Kantelun sisältö ja toimittaminen 

Tässä kappaleessa käsitellään ensiksi eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyjä 

kanteluita. Myöhempänä kappaleessa käsitellään myös hallintokantelua eli hallinnon 

laillisuusvalvontaan liittyvää keinoa, jolla ilmoitetaan tai ilmiannetaan lainvastaisesta, 

virheellisestä, hyvän hallinnon vastaisesta tai epäasiallisesta toimesta tai laiminlyönnistä. 

Jäljempänä kappaleessa 2.6 käsitellään kattavammin sekä eduskunnan 

oikeusasiamiehelle tehtyjä kanteluita että Poliisihallitukselle tehtyjä kanteluita, niiden 

käsittelyä ja tutkimista. On siis huomattava, että kantelun poliisin toiminnasta voi tehdä 

eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä myös kyseiselle poliisilaitokselle tai 

Poliisihallitukselle. 
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Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty kantelu tulee tehdä kirjallisesti ja siitä tulee ilmetä 

kantelijan nimi, yhteystiedot ja tarpeelliset tiedot kantelussa tarkoitetusta asiasta (Laki 

eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002, 1 luku 2 §). 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa on mainittava, kenen tai minkä 

viranomaisen menettelyä kantelija arvostelee, onko asia vireillä tuomioistuimessa tai 

muualla, miltä osin päätöstä tai menettelyä kantelija pitää lainvastaisena tai virheellisenä 

ja miksi kantelija pitää päätöstä tai menettelyä lainvastaisena tai virheellisenä. Asiaa 

koskevat päätökset ja muut asiakirjat on hyvä liittää kantelun tueksi. (Oikeusasiamies.fi. 

Luettu 4.6.2021.) 

 

Kantelun voi toimittaa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan postitse, faksilla, 

sähköpostitse tai lähettämällä sähköisen kantelulomakkeen, joka löytyy eduskunnan 

oikeusasiamies.fi -osoitteesta. Kantelun voi tehdä kummalla tahansa tavalla: 

vapaamuotoisesti tai käyttämällä kantelulomaketta. Kantelu osoitetaan eduskunnan 

oikeusasiamiehelle. (Oikeusasiamies.fi. Luettu 4.6.2021). Edellä mainitulta sivustolta 

löytyy toimitusosoitteet. 

 

Poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle osoitettu hallintokantelu kannattaa tehdä 

kirjallisesti ja siitä on ilmettävä kantelijan nimi, yhteystiedot sekä tarpeelliset tiedot 

hallintokantelun kohteena olevasta asiasta (Poliisi.fi, Hallintokantelun sisältö. Luettu 

2.4.2021). Näin ollen kantelijan tulee esittää käsitys, millä perusteilla menettely on 

virheellinen sekä mahdollisesti se, milloin arvostelun kohteena oleva laiminlyönti tai 

menettely on tapahtunut. Tämä siksi, että kantelija esittää vähimmäistiedot asiasta, jotta 

viranomainen voi tehdä oikeudellisen arvion. Mikäli hallintokantelu on täytetty siten, ettei 

sitä ole riittävästi yksilöity, voidaan kantelijaa pyytää täydentämään sitä. 

(Hallintovaliokunnan mietintö 6/2014 vp, 5.) Hallintokantelulomake, jota voi käyttää 

hallintokantelun tekemiseen, on liitetty tämän opinnäytetyön liitteisiin (liite 1) (Poliisi.fi, 

Hallintokantelun sisältö. Luettu 2.4.2021). Tarkemmin hallintokantelusta säädetään 

hallintolaissa, kuten luvussa 2.1. mainitaan. 

 

Hallintokantelun voi lähettää poliisille kirjallisesti tai sähköpostilla. Kantelu on 

suunnattava sille taholle, jolle se kuuluu. Mikäli esimerkiksi kantelun kohde on 

valtakunnallisessa yksikössä työskentelevä virkamies, tulee kantelu toimittaa siihen 

poliisin valtakunnalliseen yksikköön. Samalla tavalla toimitetaan hallintokantelu siihen 

valtakunnalliseen yksikköön, jossa virheellinen menettely on tapahtunut. (Poliisi.fi, 

Hallintokantelun toimittaminen. Luettu 2.4.2021.) 
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Tämän opinnäytetyön luvussa 2.6. perehdytään kantelun käsittelyyn ja tutkimiseen 

tarkemmin erikseen eduskunnan oikeusasiamiehen ja Poliisihallituksen osalta. 

Hallintokantelun toimittaminen noudattaa sellaista kaavaa, että Poliisihallitukselle 

toimitetaan kantelu, joka koskee useaa poliisiyksikköä, tiettyä poliisipäällikköä, poliisin 

valtakunnallisen yksikön päällikköä tai Poliisihallituksen virkamiestä. Sen sijaan, jos 

kantelu koskee tietyssä poliisilaitoksessa työskentelevää virkamiestä, kantelu toimitetaan 

sille kyseiselle poliisilaitokselle, jossa virkamies työskentelee tai jossa virheellinen 

menettely on tapahtunut. (Poliisi.fi, Hallintokantelun toimittaminen. Luettu 2.4.2021.) 

Kaikkien poliisilaitosten ja yksiköiden yhteystiedot löytyvät internetistä ja ovat kaikkien 

luettavissa. Sen sijaan eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty kantelu poliisin toiminnasta 

osoitetaan eduskunnan oikeusasiamiehelle (Oikeusasiamies.fi. Luettu 4.6.2021). 

 

2.6  Kantelun käsittely ja tutkiminen 

Eduskunnan oikeusasiamies tutkii kantelun tietyin kriteerein. Jos kantelun kohteena 

oleva asia kuuluu oikeusasiamiehen laillisuusvalvontaan ja on aihetta epäillä, että 

valvottava on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä tai jos 

oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta, oikeusasiamies tutkii 

kantelun (Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002, 1 luku 3 §). Kanteluun 

perehdytään huolellisesti välittömästi asiantuntijan toimesta. Mikäli on esimerkiksi aihetta 

epäillä kantelun perusteella, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti, 

oikeusasiamies käynnistää tutkinnan. (Oikeusasiamies.fi. Luettu 4.6.2021.) 

 

Oikeusasiamies ryhtyy hänelle osoitetun kantelun johdosta niihin toimenpiteisiin, joihin 

hän katsoo olevan aihetta lain noudattamisen oikeusturvan tai perus- ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen kannalta. Asiassa hankitaan oikeusasiamiehen tarpeelliseksi katsoma 

selvitys. (Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002, 1 luku 3 §.) Oikeusasiamies 

kuulee kantelun kohdetta sekä pyytää lausuntoja sekä selvityksiä viranomaisilta kantelun 

tutkinnassa. Oikeusasiamies voi myös määräämään kansliansa tarkastajat tekemään 

tutkimuksia ja täten hankkia asiassa lisäselvitystä. Poliisin tutkinta-apukin kuuluu 

oikeusasiamiehen keinoihin hankkia lisäselvitystä. (Oikeusasiamies.fi. Luettu 4.6.2021.) 

Oikeusasiamies voi määrätä suoritettavaksi poliisilain mukaisen poliisitutkinnan tai 

esitutkintalain mukaisen esitutkinnan tutkittavanaan olevan asian selvittämiseksi (Laki 

eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002, 1 luku 8 §). 

 

Poliisilaitokselle tai Poliisihallitukselle tehdyn hallintokantelun käsittely tarkoittaa niitä 

selvityksiä ja toimenpiteitä, joihin kantelun toimesta voi valvova viranomainen ryhtyä 

(Sisäministeriö 2020, Määräys SMDno-2020-158, 13). Valvova viranomainen ryhtyy 
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hallintokantelun saatuaan toimenpiteisiin, joihin katsoo olevan aihetta. Viranomainen 

perehtyy täten jokaiseen tulleeseen kanteluun ja arvioi niitä sekä niiden toimenpiteitä 

tapauskohtaisesti. (Hallintovaliokunnan mietintö 6/2014 vp, 6.) 

 

Pääsääntöisesti kantelun käsittelyssä kuullaan kirjallisesti. Kirjallisessa kuulemisessa 

pyydetään kirjallinen selvitys valvonnan kohteelta. Valvonnan kohteen esimiestä tai 

muuta tahoa voidaan pyytää antamaan lausuntonsa. Kantelijalta sekä myös kantelun 

kohteelta voidaan pyytää saatuun selvitykseen vastine. Mikäli kantelun kohteen 

selvitykset saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun tai sen arvostelemiseen, on hänelle 

varattava tilaisuus antaa selvitykset ja vaatimukset asiasta ennen asian ratkaisemista. 

Vaikka kirjallinen kuuleminen on pääsääntö, voidaan kuulla myös suullisesti esimerkiksi 

puhelimitse. Kuulemista ei ole aina pakko suorittaa, jos kantelu voidaan välittömästi 

todeta aiheettomaksi. Tällaiseen toteamiseen voidaan käyttää muun muassa 

viranomaisen tietojärjestelmiä. (Sisäministeriö 2020, Määräys SMDno-2020-158, 16.) 

 

Laillisuusvalvontaa suorittavalle virkamiehelle on virkamiehen annettava tietoja. 

Virkavelvollisuuden nojalla virkamiehellä on totuudessa pysymisvelvollisuus ja siksi 

selvityksessä on tuotava esiin kaikki olennainen asiaan liittyvä. Tämä ylimpien 

laillisuusvalvojien oikeus tiedonsaantiin perustuu perustuslakiin sekä muiden 

laillisuusvalvontaa suorittavien virkamiesten valtion virkamieslakiin. (Sisäministeriö 2020, 

Määräys SMDno-2020-158, 16.) 

 

Kantelijalle tulee valvovan viranomaisen viivytyksettä ilmoittaa, mikäli asiassa ei ryhdytä 

toimenpiteisiin jonkun syyn takia (Hallintolaki 434/2003, 53 b §). Näitä syitä on viisi: 1) 

kantelun vanhentumisen johdosta, 2) asia ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan, 3) 

siinä voidaan hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin, 4) sen käsittely 

on vireillä toimivaltaisessa viranomaisessa tai 5) muusta syystä. Samalla on suotavaa, 

että oikeusasiamies ilmoittaisi kantelijalle käytettävissä olevista muista 

oikeussuojakeinoista sekä antaisi muuten tarpeellista ohjausta. (Pajuoja & Pölönen 2011, 

475.) 

 

2.6.1  Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut 

Ensinnäkin, oikeusasiamies ei ota käsittelyyn kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta 

vanhaa asiaa, koska sen vanhentumisaika on ehtinyt kulua umpeen. Oikeusasiamies voi 

tutkia tällaisen kantelun ainoastaan, jos siihen on erityinen syy. (Hallintolaki 434/2003, 53 

b §.) Toiseksi, kuten edellä on jo mainittu, jos kantelun kohteena oleva asia kuuluu 

oikeusasiamiehen laillisuusvalvontaan ja on aihetta epäillä, että valvottava on menetellyt 
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lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä tai jos oikeusasiamies muusta 

syystä katsoo siihen olevan aihetta (Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002, 1 

luku 3 §). Aivan mahdottomia kanteluväitteitä ei ole velvollisuus ryhtyä tutkimaan, vaikka 

säännös on kirjoitettu muotoon ”tutkii, jos”. Jokainen kantelu kuitenkin luetaan läpi ja 

niihin annetaan kirjallinen vastaus. (Pajuoja & Pölönen 2011, 473.) 

 

Oikeusasiamiehen on mahdollista siirtää kantelun käsittely jollekin viranomaiselle, jolla 

on tutkittavassa asiassa toimivalta. Tämän siirron on oltava kuitenkin perusteltua asian 

laadun johdosta. Siirtoon liittyy monia ilmoitusvelvollisuuksia. Kantelun siirrosta on 

oikeusasiamiehen ilmoitettava kantelijalle. Siirron kohteena olevalla viranomaisella on 

taas velvollisuus ilmoittaa oikeusasiamiehelle päätöksestään tai muista suorittamistaan 

toimenpiteistä asiassa laillisuusvalvojan asettaman määräajan puitteissa. On erikseen 

säädetty kantelun siirtämisestä valtioneuvoston oikeuskanslerin sekä eduskunnan 

oikeusasiamiehen välillä. (Pajuoja & Pölönen 2011, 477.)  Poliisista kanneltaessa 

oikeusasiamies siis voi siirtää kantelun Poliisihallituksen käsiteltäväksi, koska 

Poliisihallitus valvoo poliisin toimintaa. 

 

2.6.2  Poliisihallitukselle tehdyt kantelut 

Poliisihallitus käsittelee ja ratkaisee hallintokantelut, jotka koskevat useampaa 

poliisiyksikköä, poliisiyksiköiden ylintä johtoa, Poliisihallituksen virkamiehiä ja 

periaatteellisesti merkittäviä asioita. Yleisesti ottaen poliisiyksikön päällikkö tai hänen 

määräämänsä virkamies ratkaisee kyseisen yksikön virkamiehiä koskevat kantelut, ellei 

ole erityisiä syitä sille, että Poliisihallitus ratkaisisi sen. Tällaisia erityisiä syitä ovat jääviys- 

tai muut perustellut syyt. Jokainen poliisiyksikkö siis käsittelee sille osoitetut 

hallintokantelut ja kansalaiskirjeet itse. Poliisiyksikössä vireillä olevan kantelun 

Poliisihallitus voi ottaa käsiteltäväkseen, jos sen luonteeseen liittyy jokin erityinen 

peruste. Mikäli Poliisihallitus katsoo, ettei kantelu kuulu sille, Poliisihallitus voi siirtää 

hallintokantelun tai kansalaiskirjeen asianomaiselle poliisiyksikölle. (Poliisi.fi, Kanteluiden 

käsittely. Luettu 2.4.2021.) Asianomaisessa poliisiyksikössä siis oikeusyksiköt 

käsittelevät kantelut. Oikeusyksiköt vastaavat oikeudellisten asioiden hoitamisesta. 

Oikeusyksiköt ovat poliisipäälliköiden alaisuudessa olevia yksikköjä. Oikeusyksiköt 

suorittavat myös suuren määrän laillisuustarkastuksia vuosittain. (Poliisi.fi, 

Oikeusyksiköt. Luettu 11.5.2021.) 

 

Pääsäännön mukaan vain ne kantelut, joista ilmenee kantelijan nimi, yhteystiedot sekä 

tarpeelliset tiedot kantelussa tarkoitetusta asiasta, on viranomainen velvollinen tutkimaan 

(Sisäministeriö 2020, Määräys SMDno-2020-158, 14). 
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Mikäli hallintokantelua tutkiessa on syytä epäillä poliisin syyllistyneen rikokseen, kyseistä 

kantelua käsittelevällä poliisilla on velvollisuus siirtää asian käsittely syyttäjälle. Tämä sen 

vuoksi, että syyttäjä arvioi, onko asiassa käynnistettävä esitutkinta. Poliisista voi tehdä 

myös rikosilmoituksen, mikäli epäilee poliisin syyllistyneen rikokseen. Rikosilmoitus 

lähetetään sen saavuttua välittömästi Valtakunnansyyttäjän toimistoon käsiteltäväksi 

mahdollisen tutkinnanjohtajan määräämiseksi sekä esitutkinnan toimittamiseksi. 

Rikosepäilyissä koskien poliisia, on syyttäjällä toimivalta sen ratkaisun tekemiseen, onko 

asiassa syytä epäillä rikosta ja onko täten tarpeen toimittaa esitutkinta. (Poliisi.fi, Poliisin 

tekemäksi epäilty rikos. Luettu 11.5.2021). Näin ollen siis, jos sisäisessä 

laillisuusvalvonnassa ilmenee väite rikoksesta tai muuten sellainen syy havaitaan, jolloin 

on syytä epäillä rikosta, asia siirretään toimivaltaisen esitutkintaviranomaisen 

arvioitavaksi. On siis huomioitava, ettei laillisuusvalvonnalla ja kantelulla voida pyrkiä 

vahvistamaan rikosepäilyä. (Sisäministeriö 2020, Määräys SMDno-2020-158, 11.) 

 

2.7  Virkavastuu ja sen toteuttaminen 

2.7.1  Vastuu virkatoimista 

Virkavastuulla tarkoitetaan virkamiehen erityistä ja yksilöllistä oikeudellista vastuuta 

toiminnastaan. Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Tämä perussäännös 

virkatoimiin kohdistuvasta vastuusta löytyy perustuslain pykälästä 118 §. Virkamiehen 

toimintaan kohdistetaan virkavastuu silloin, jos virkamies laiminlyö tehtäviään, toimii 

tehtävissään lain tai virkavelvollisuuksien vastaisesti. Henkilöihin, jotka hoitavat julkista 

hallintotehtävää ja käyttää julkista valtaa viranomaiskoneiston ulkopuolella, voidaan 

myös kohdistaa perustuslain perusteella rikosoikeudellista virkavastuuta. (Mäenpää 

2020, 115.) Virkavastuu on ikään kuin yleistä oikeudellista vastuuta laajempi. 

Virkarikokseksi voidaan katsoa myös sellainen teko, josta yksityistä kansalaista ei 

rangaistaisi. (Mäenpää 2020, 116.) 

 

Virkavastuu jakautuu rikosoikeudelliseen virkavastuuseen ja 

vahingonkorvausvastuuseen. Näiden edellä mainittujen lisäksi virkamieslaki ja eräät 

erityislait sisältävät erityisiä vastuusäännöksiä koskien virkamiestä ja julkisen vallan 

käyttöä. Erityisten vastuusäännösten määrittelemä virkavastuu toteutetaan 

hallintomenettelyssä hallinnollisina seuraamuksina. Rikoslain ja vahingonkorvauslain 

säännökset sääntelevät yksityiskohtaisesti ja tarkemmin virkatoimiin kohdistuvan 

vastuun perusteet ja niiden toteuttamismuodot. (Mäenpää, 2020, 116.) 
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Valtion virkamieslaissa (750/1994) säädetään kaikkien virkamiesten oikeuksista ja 

velvollisuuksista. Lähtökohtaisesti poliisilla eli virkamiehellä on samat perusoikeudet kuin 

kenellä tahansa muulla (Sisäasiainministeriö 2013, 43). Tarkasteltaessa poliisin tehtäviä 

on katsottu, ettei valtion virkamieslaki säännöksineen ole yksinään riittävä ja täten on 

säädetty esimerkiksi vapaa-aikaan ulottuvaan sääntelyä (Hallituksen esitys eduskunnalle 

laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 266/2004 vp).  

 

Eli kiteytettynä, poliisi vastaa virkatoimistaan sen uhalla, että hänestä saatetaan tehdä 

kantelu tai rikosilmoitus, jonka perusteella hän joutuu vastaamaan virkatoimiensa 

lainmukaisuudesta. 

 

2.7.2  Virkavastuun tehtävät 

Virkavastuulla on useita keskeisiä tehtäviä. Keskeiset tehtävät liittyvät oikeusturvan, 

hyvän hallinnon ja hallinnon lainalaisuuden toteuttamiseen. Vastuu virkatoimista on 

tärkeä osa perustuslaissa turvattua hyvän hallinnon perusteita. Virkavastuu on näin ollen 

kiinni perustuslaissa ja se määrittelee omalta osaltaan myös takeita oikeusturvasta 

julkista valtaa ja viranomaisen toimivallan väärinkäyttöä vastaan. (Mäenpää 2020, 116.) 

Virkavastuu on poikkeuksetta toteutettavissa, mikäli julkisen vallan käytössä toimintaa ei 

perusteta lakiin tai jos julkisessa toiminnassa ei noudateta tarkoin lakia. Siksi virkavastuu 

on poikkeuksetta toteutettavissa, koska virkavastuulla on tärkeä tehtävä perustuslain 

määrittelemän hallinnon lainalaisuusperiaatteen ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisen 

tukemisessa. (Mäenpää 2020, 117.) 

 

Kaksi yleistä näkökohtaa löytyy erityisen virkatoimia ja julkisten tehtävien hoitamisen 

vastuunalaisuuden taustalta. Näistä kahdesta näkökulmasta toisessa todetaan, että 

julkisen vallan käyttö on luonteeltaan erityistä vallan käyttöä, johon pitää kohdistua sen 

vuoksi erityinen oikeudellinen vastuu. Toisesta näkökulmasta hallintotehtävien 

hoitaminen vaatii puolueettomuutta ja korostettua julkista luotettavuutta sekä 

lainalaisuusperiaatteen noudattamista. Näistä kahdesta syystä oikeudellisen vastuun 

edellytetään olevan tavallista ankarampaa silloin, kun käytetään julkista valtaa ja ollaan 

virkasuhteessa. (Mäenpää, 2020, s.116.) 

 

2.7.3  Virkavastuun toteuttamismuodot 

Tässä kappaleessa kerrotaan niistä toimista, joita saattaa seurata silloin, kun poliisi ei ole 

toiminut vaadittavalla tavalla virkatehtävässään. On muistettava, että kantelu saattaa 

johtaa näihin toteuttamistapoihin. 
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Virkavastuu, josta edellisissä kappaleissa puhuttiin, voidaan toteuttaa kolmella tavalla. 

Näitä tapoja ovat hallinnollinen ja rikosoikeudellinen vastuu sekä 

vahingonkorvausvastuu. Näitä toteuttamismuotoja ei ole kuitenkaan määritelty 

yhtenäisesti lainsäädännössä. (Mäenpää 2020, 117.) 

 

Rikosoikeudellisesta virkavastuusta löytyy rikoslaista. Rikoslaissa olevia virkarikoksia 

koskevat säännökset siis määrittävät rikosoikeudellisen virkavastuun perusteet. 

Virkarikoksina ovat esimerkiksi virka-aseman väärinkäyttäminen, lahjusrikokset ja 

virkasalaisuuden rikkominen. Edellä mainitut kolme virkarikosta tulevat tosin arvioitavaksi 

erityisen moitittavina virkarikoksina. Virkavelvollisuuden rikkomisena tulee rangaistavaksi 

myös virkavelvollisuuden rikkominen, joka perustuu virkatoiminnassa noudatettaviin 

säännöksiin ja määräyksiin. Näin ollen virkavelvollisuuden rikkomisena voidaan arvioida 

muidenkin lakien kuten hallintolain, julkisuuslain tai kielilain vastaista toimintaa. 

(Mäenpää 2020, 117.) 

 

Virkamieslainsäädännössä on pääasiassa määritelty hallinnollisen virkavastuun 

seuraamukset ja toteuttaminen. Hallinnollisessa menettelyssä on kolme keinoa, jolla 

virkamiestä voidaan rangaista. Nämä kolme ovat varoitus, irtisanominen ja virkasuhteen 

purkaminen. Viranomainen voi antaa virkamiehelle varoituksen, jos virkavelvollisuuden 

rikkominen on kokonaisuutena arvostellen sinänsä vähäistä, että sitä voidaan pitää 

tuottamuksellisena virkarikoksena. Virkasuhteen irtisanominen edellyttää erityisen 

painavaa perustetta virkamiehestä johtuen. (Mäenpää 2020, 118.) 

 

Virkamiehelle, joka toimii vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyö niitä, voidaan antaa 

kirjallinen varoitus (Valtion virkamieslaki 750/1994, 6 luku 24 §). Tällainen varoitus on 

käytettävissä sellaisessa virkamiehen moitittavassa toiminnassa, jonka vakavuus ei anna 

perustetta irtisanomiseen. Varoitus ei nimittäin ole irtisanomisen edellytys. Varoitus ikään 

kuin annetaan tulevaisuuden varalle. Sen sijaan vähäisistä rikkomuksista virkamies voi 

saada esimieheltään suullisen tai kirjallisen huomautuksen, joka on perinteisesti katsottu 

työnjohdolliseksi toimenpiteeksi. Suullisesta eikä kirjallisesta huomautuksesta mainita 

virkamieslaissa. (Sisäasiainministeriö 2013, 44.) 

 

Niistä tilanteista, jolloin virkamies voidaan pidättää virasta tai hänet on pidätettävä virasta, 

säädetään virkamieslain 9 luvussa (Valtion virkamieslaki 750/1994, 9 luku 40 §). 

Virantoimituksesta pidättämistä on pidetty ikään kuin hallinnollisena varotoimena. Sitä on 

myös luonnehdittu väliaikaiseksi turvaamistoimenpiteeksi, jota käytetään julkisen 
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intressin toteuttamiseksi. Tällaisesta asiasta päätöksen tekee yleensä nimittävä 

viranomainen. (Sisäasiainministeriö 2013, 44.) 

 

Virkamiehen irtisanomisesta henkilökohtaisilla perusteilla säädetään virkamieslain 25 

§:ssä (Valtion virkamieslaki 750/1994, 25 §). Samaisen pykälän 2 momentin mukaan 

viranomainen ei saa irtisanoa virkasuhdetta virkamiehestä johtuvasta syystä, ellei tämä 

syy ole erityisen painava. ”Erityisen painava syy” -lausekkeen perusteella voidaan 

periaatteessa mitä tahansa virkamiehen käyttäytymistä tai laiminlyöntiä arvioida 

irtisanomisperusteena. Jos virkamies törkeästi rikkoo tai laiminlyö virkavelvollisuuksiaan, 

virkamiehen virkasuhde voidaan purkaa heti virkamieslain 33 § perusteella. 

(Sisäasiainministeriö 2013, 45.) 

 

Kolmannen vastuun eli vahingonkorvausvastuun perusteena on vahingon aiheuttaminen 

virkavirheen seurauksena. On huomattava, ettei vahingonkorvausvastuuta ei kuitenkaan 

tule sellaisesta toiminnasta, jossa virkamies aiheuttaa vahinkoa tai edunmenetyksiä 

toimiessaan virkavelvollisuuksiensa ja lain puitteissa. Tällaisia seurauksia voi syntyä 

esimerkiksi julkisen vallan käytössä, jossa virkamies päättää peruuttaa hallintoluvan, 

hylkää taloudellista tukea koskevan hakemuksen tai asetetaan jokin taloudellisesti 

epäedullinen velvoite. (Mäenpää 2020, 118.) 

 

2.8  Kantelun käsittelyä koskevat pääasialliset muutokset vuonna 2011 

1.6.2011 säännökset koskien kantelututkintaa muuttuivat, mistä olennaisimpana 

muutoksena säännöksiin se, että kanteluihin tuli mukaan harkinnanvaraisuutta. 

Muutoksen jäljiltä eduskunnan oikeusasiamies tai valtioneuvoston oikeuskansleri ryhtyy 

niihin toimenpiteisiin, jotka hän toteaa aiheelliseksi oikeusturvan, perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumisen tai lain noudattamisen näkökulmasta. Näissä asioissa 

hankitaan ylimmän laillisuusvalvojan tarpeelliseksi katsoma selvitys. Laissa eduskunnan 

oikeusasiamiehestä tämä on myös nähtävissä. (Pajuoja & Pölönen 2011, 472.) 

Tarpeellisia selvityksiä ovat esimerkiksi tässä opinnäytetyössä myöhemmin esitellyt 

selvitys- ja lausuntopyynnöt. 

 
2.9  Ylimpien laillisuusvalvojien työnjako 

Vakinaisia virkoja on hieman alle 60 oikeusasiamiehen kansliassa. Näihin hieman alle 60 

virkaan sisältyy myös neljän vuoden määräajaksi valitut eduskunnan oikeusasiamies 

sekä kaksi apulaisoikeusasiamiestä. Viime vuosien aikana talousarvio oikeusasiamiehen 

kansliasta on ollut hieman yli viisi miljoonaa euroa. Oikeusasiamiehen kansliassa on neljä 

yksikköä. Kaikilla kolmella, oikeusasiamiehellä ja apulaisoikeusasiamiehillä, on omat 
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jaostonsa. Henkilömäärä jaostoissa vaihtelee 10-15 esittelijään. Näiden lisäksi 

hallinnollista henkilökuntaa on kansliassa noin viisitoista henkilöä. (Pajuoja & Pölönen 

2011, 503.) 

 

Tavallisen laillisuusvalvonnan muodostaa kaksi asiaa. Näitä ovat tarkastukset sekä 

kanteluiden ja omien aloitteiden käsittely. Käytännössä edellä mainittujen tehtävien 

suoritus riippuu esittelijöiden ja ratkaisijoiden lukumäärästä. Muutama vuosi sitten on 

arvioitu laillisuusvalvonnan maksimaalista työn kuormitusta, joka ilmenee Kalle Määtän 

ja Anssi Keinäsen tutkimuksessa ”Näkökulmia oikeusasiamiesinstituution 

vaikuttavuuteen.” Ratkaisijoiden kannalta kuormitus on maksimissaan 1500 kantelua 

vuodessa. Tämän 1500 kantelun vuosirajan ylitys on omiaan johtamaan siihen, että muut 

oikeusaisamiehen tehtävät, esimerkiksi tarkastukset, kärsivät selvästi. Tämän hetkiset 

kantelumäärät oikeusasiamiehen kansliassa on nyt ”tapissa”. Viime vuosien aikana 

ratkaistujen kanteluiden määrä on pyörinyt 4000:n ja 4500:n kantelun paikkeilla. Kanslian 

esittelijöiden näkökulmasta tällaiset kantelumäärät tietävät reilu sataa kantelua 

vuodessa. (Pajuoja & Pölönen 2011, 504.) 

 

90 vuoden aikana oikeusasiamies on ratkonut yli 113 000 kantelua. Vuoden 1990 suuren 

muutoksen jälkeen ratkaistujen kanteluiden määrä on jatkuvasti kasvanut. Ennen vuotta 

1990 54 prosenttia kanteluista tuli oikeusasiamiehen ratkaistavaksi. Sen sijaan vuosien 

1990-2010 välillä oikeusasiamies ratkaisi 67 prosenttia. Mitä tulee poliisikanteluihin, 

oikeusasiamiehelle on tehty huomattavasti enemmän kanteluista kuin oikeuskanslerille. 

(Pajuoja & Pölönen, 2011, 505.) 

 

Oikeusasiamiehelle tehtiin ennätysmäärä kanteluja (7059) vuonna 2020. Näistä poliisiin 

liittyen kanneltiin 852 asiassa. Vuoden 2020 aikana tehtiin täten vain 23 tarkastusta eli 

koronapandemian takia tarkastusten määrä väheni huomattavasti. (Oikeusasiamies.fi. 

Luettu 3.4.2021.) 

 

Koska oikeusasiamiehen sekä oikeuskanslerin toimivalta ja tehtävät ovat pääosin samat, 

kantelun voi oman valinnan mukaan tehdä kummalle tahansa (Letto-Vanamo 2020, 97). 

 

Eduskunta nimittää oikeusasiamiehen. Oikeusasiamies on riippumaton 

täytäntöönpanojärjestelmästä ja tuomioistuimista. Sen tehtävänä on valvoa sekä 

virkamiehien että viranomaisten lain noudattamista. Oikeusasiamies valvoo myös 

viranomaisten ja virkamiehien velvollisuuksien täyttämistä. Suomessa oikeusasiamies 

seuraa lisäksi, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat sekä julkisten tehtävien hoidossa 

että lainsäädännön valmistelussa. Valvonta perustuu kanteluihin. Kantelut tulevat 
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kansalaisilta, jotka katsovat julkisen viranomaisen toimineen virheellisesti. Kantelut eivät 

ole ainoa keino, jolla epäkohdat ja lainvastaiset toiminnat voivat tulla oikeusasiamiehen 

tietoon. Oikeusasiamies voi nimittäin ottaa tällaisessa tapauksessa asian tutkittavakseen 

omasta aloitteestaan. Oikeusasiamiehellä on erityinen velvollisuus tehdä säännöllisiä 

tarkastuksia vankiloihin ja muissa suljetuissa laitoksissa. Näin ollen oikeusasiamies tekee 

myös tarkistuksia. (Letto-Vanamo 2020, 96-97.) 

 

2.10 Ylimmän laillisuusvalvonnan säädökset laissa 

Korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, ylimmät tuomioistuimet tai edes kansanvaltaisesti 

valittu eduskunta ei ole toiminut Suomessa yhtä kauan kuin ylin laillisuusvalvonta. Tällä 

tavoin pystyy kuvailemaan ylimmän laillisuusvalvonnan lujuutta, vaikkei se tuokaan 

itsestään oikeutusta olemassaoloon. (Pajuoja & Pölönen 2011, 529.) 

 

Perustuslain pykälissä 27, 48, 101 ,110-113, 115 ja 117 § säädetään oikeusasiamiehestä 

sekä oikeuskanslerista samanaikaisesti. Vielä lisäksi molemmista säädetään kahdessa 

perustuslain pykälässä, oikeusasiamiehestä 38 §:ssä ja 109 §:ssä. On aika merkittävää, 

että Suomen perustuslain pykäliä on 131, joista 11 käsittelee eduskunnan 

oikeusasiamiestä. Jompikumpi tai molemmat ylimmät laillisuusvalvojat ovat 

kolmessatoista perustuslain kohdassa eli kymmenessä prosentissa perustuslain kaikista 

säännöksistä. Todettakoon, että esimerkiksi korkein oikeus esiintyy yhdessä korkeimman 

hallinto-oikeuden kanssa seitsemässä perustuslain pykälässä. Korkein oikeus mainitaan 

vielä lisäksi yhdessä pykälässä yksinään. Teknisesti siis olisi helpompi poistaa ylimmät 

tuomioistuimet kuin ylimmät laillisuusvalvojat. (Pajuoja & Pölönen 2011, 529.) 

3  TUTKIMUS 

3.1  Tutkimusmenetelmä ja käytettävissä oleva aineisto 

Tutkimukset voidaan jakaa teoreettisiin ja empiirisiin tutkimuksiin.  Empiirinen tutkimus 

on mittaustulosten käsittelyyn perustuvaa tutkimusta. Mittaustulokset on saatu 

aistihavainnoilla tai mittauslaitteilla. (Nummenmaa ym. 2018, 15.) Empiiriset tutkimukset 

taas jaotellaan yleensä kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tutkimuksiin. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa mittaustulokset ovat numeroarvoja ja tutkimuksella pyritään vastaamaan 

esimerkiksi kysymyksiin ”missä?”, ”kuinka usein?” ja ”kuinka paljon?”. (Nummenmaa ym. 

2018, 16.) Tässä opinnäytetyössä on siis kyseessä empiirinen ja kvantitatiivinen 

tutkimus, koska mittaustulokset on saatu mittauslaitteilla ja tutkimus perustuu 

mittaustulosten käsittelyyn. Tutkimuksessa mittaustulokset ovat numeroarvoja ja 

tutkimuksella pyritään vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin ”kuinka paljon kannellaan?”, 

”millä alueella kannellaan?” ja ”kuinka usein suhteessa asukaslukuun?”. 
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Tilastollinen tutkimus perustuu mittauksiin. Mittauksissa liitetään erilaisia ominaisuuksia 

havaintoyksiköihin. Mittaus kohdistuu siis johonkin havaintoyksikköön tai ilmiöön, josta 

halutaan saada määrätietoja. Mittaaminen tapahtuu mittarilla. (Kananen 2011, 53.) 

Opinnäytetyössä mittaus kohdistuu kantelutilastoihin, joista halutaan määrätietoja. 

Määrätiedot saadaan analysoimalla ja yhdistelemällä tilastoja. 

 

Hyvälle mittaamiselle voidaan asettaa seuraavat kriteerit: mittari mittaa oikeita asioita, 

mittaustulokset ovat pysyviä ja luotettavia, mittauksen kohde ja sen tärkeys, mittaus on 

ymmärrettävä ja mittaus on edullinen (Kananen, 2011, 54). Tämän opinnäytetyön 

kantelutilastot mittaavat oikeita asioita eli kantelujen määrää sekä niiden aiheita. 

Mittaustulokset ovat pysyviä ja luotettavia, koska ne voi jälkeen päin todentaa sekä niistä 

ovat vastanneet oikeusyksiköt. 

 

Mittaaminen kohdistuu johonkin muuttujaan, kun tilastoista kerätään tietoja mittaamalla 

(Nummenmaa ym. 2018, 17). Tässä opinnäytetyössä kantelutilastojen lukumäärä on 

muuttuja ja kappaleessa 4. tehdyt kantelujen tulokset ovat havaintoja.  

 

Muuttujat voidaan jakaa joko kvalitatiivisiin tai kvantitatiivisiin muuttujiin. Kvantitatiiviset 

muuttujat ovat sellaisia, että jokin numeroarvo on mittaustuloksena, jolloin mittaustulokset 

voidaan laittaa selkeään suuruusjärjestykseen. Täten mittaustuloksilla voidaan myös 

suorittaa laskutoimituksia. (Nummenmaa ym. 2018, 17-18.) Tässä opinnäytetyössä 

esiintyvät tilastot ovat siis kvantitatiivisia muuttujia, koska niillä pystytään tekemään 

laskutoimituksia ja kantelut voidaan laittaa suuruusjärjestykseen. 

 

Luokitteluasteikolla voidaan luokitella tilastoyksiköt ainoastaan ennalta määriteltyihin 

luokkiin siten, ettei niiden järjestyksellä ole merkitystä. Tässä luokittelussa kukin 

tilastoyksikkö voi kuulua ainoastaan yhteen luokkaan. (Nummenmaa ym. 2018, 18.) 

Esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksella tehty esitutkintakantelu kuuluu ainoastaan 

esitutkinta-aihealueeseen eikä täten voi kuulua mihinkään muuhun aihealueeseen. 

Tilastoyksiköt on luokiteltu tässä opinnäytetyössä ennalta määritettyihin luokkiin siten, 

ettei tilastoyksikkö voi mahtua useampaan kuin yhteen luokkaan. 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on kuvattava ja määriteltävä kohderyhmä, joka auttaa 

mahdollisessa uusintamittauksessa. Kyseiset toimenpiteet lisäävät tutkimuksen 

luotettavuutta ja uskottavuutta. (Nummenmaa ym. 2018, 54.) Opinnäytetyössä 
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kappaleissa 3.4 ja 3.5 kuvataan sekä määritellään kohderyhmä eli kantelutilastot ja sen 

jälkeen niistä tehdään vertailu asukaslukuun sekä johtopäätökset. 

 

Tutkimuksessa käytettävä aineisto on eduskunnan oikeusasiamieheltä tilatut vuosien 

2019 ja 2020 kantelutilastot. Kantelutilastoissa on ne kantelut, jotka on tehty poliisin 

toiminnasta ja on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle. Viiden poliisilaitoksen kohdalla 

käytettävissä oleva aineisto on tilattu sähköpostitse aina kyseisen poliisilaitoksen 

oikeusyksiköltä. Sähköpostiviestissä on esitelty lyhyesti opinnäytetyön aihe ja sen 

tutkimuskysymykset. Oikeusyksiköt ovat toimittaneet kanteluista ne, joihin on joko 

eduskunnan oikeusasiamieheltä tai Poliisihallitukselta pyydetty selvitys- tai 

lausuntopyyntö. Analysoin valmiiksi saatuja tilastoja enkä täten ole vaikuttanut niiden 

alkuperäiseen määrään tai aiheisiin. Kappaleessa 3.5 paneudutaan kyseisiin tilastoihin 

sekä näytetään, mitä tilastoja on saatu. Kappaleessa 3.4 on koko valtakunnan määrä 

kanteluja kyseisiltä vuosilta. 

 

Aineisto oli tilastolliseen tutkimukseen riittävän laaja, koska se kerätään viideltä 

poliisilaitokselta ja kanteluita oli satoja. Aineistosta ei voi tehdä valtakunnallista analyysiä 

eikä se edusta koko poliisia, vaan on pikemminkin suuntaa antava. 

 

Opinnäytetyössä keskitytään vain niihin kanteluihin, jotka on tehty oikeusasiamiehelle. 

Lausunto- tai selvityspyyntö on voinut tulla myös Poliisihallitukselta, koska eduskunnan 

oikeusasiamies on voinut ohjata kantelun Poliisihallitukselle käsiteltäväksi. Kanteluiden 

siirtämisestä kerrotaan luvussa 2.6.1 kanteluiden käsittelyn yhteydessä. Kaikista 

kanteluista, joista eduskunnan oikeusasiamies tai Poliisihallitus pyytää lausunto- tai 

selvityspyyntöä, ei johda toimenpiteisiin. Oikeusasiamies voi siis hankkia relevanttia 

tietoa ja selvitystä asian selvittämiseksi, vaikkei se loppujen lopuksi johtaisi mihinkään 

toimenpiteeseen. 

 

Oikeusyksiköiden tavat kirjata olivat joiltain osin erilaiset. Helsingin poliisilaitos oli 

luokitellut valmiiksi otsikon, toimeksiantajan sekä tilastoinut kantelut valmiiksi 

aihealueeseen, esimerkiksi ”tutkinnan päättäminen: eduskunnan oikeusasiamies, 

esitutkinta.” Kanteluiden aihealueet kanteluissa ovat samat kuin tässä opinnäytetyössä 

on luokiteltu. Kappaleessa 3.2 mainitaan kyseiset aihealueet, joiden alle jokainen on tullut 

tilastoitua. Muutoksia ei ole tehty näihin Helsingin poliisilaitoksen luokitteluihin. 

 

Aineistossa oli esimerkiksi Helsingin tilastoissa otsikoitu esitutkintakanteluja muun 

muassa otsikoilla: menettely rikosasian käsittelyssä, tutkinnan päätös, menettely 

esitutkinnassa, esitutkintapäätös, rikosilmoituksen sähköinen kirjaaminen ja tutkinta, 
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asiakirjapyyntöön vastaaminen, poliisin menettely tutkinnan keskeyttämisessä, menettely 

tutkintapyynnön käsittelyssä, rikosilmoituksen tutkimatta jättäminen, asiakirjojen 

toimittaminen esitutkinnassa ja esitutkinnan kesto. 

 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen oikeusyksikkö oli luokitellut kantelut valmiiksi. Kantelut oli 

luokiteltu sen perusteella, mihin aihealueeseen kantelut kuuluvat, esimerkiksi ”esitutkinta 

11kpl”. Poikkeuksen teki ainoastaan ”vapautensa menettäneet”, sillä tämä kategoria oli 

luokiteltu omaksi. Tutkimuksessa poikettiin ainoastaan tästä yhdestä oikeusyksikön 

aihealueesta eli on siirretty ”vapautensa menettäneet” otsikon pakkokeinojen alle. 

 

Hämeen poliisilaitos oli otsikoinut kantelun ja listannut sen, onko se tullut 

lausuntopyyntöä varten Poliisihallitukselta vai eduskunnan oikeusasiamieheltä, 

esimerkiksi ”tutkinnan päättäminen: eduskunnan oikeusasiamies”. Kantelut on jaettu 

otsikoiden perusteella aihealueisiin. Luokittelussa on tukeuduttu Helsingin poliisilaitoksen 

tapaan lokeroida kantelut aihealueisiin. Täten on laitettu kantelut samoilla kriteereillä 

tietyn aihealueen alle. Kriteereillä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi tutkinnan 

keskeyttämiset on merkitty jokaisen poliisilaitoksen alueella yhteneväisesti esitutkinta-

aihealueen alaisuuteen. Näin ollen on pystytty varmistamaan mahdollisimman 

yhtenäisen tilastoinnin. 

 

Lounais-Suomen kantelutilastot lähetettiin sähköpostitse. Sähköpostissa oikeusyksikkö 

vastasi kantelun aiheen ja lukumäärän, esimerkiksi ”esitutkinta 7 kpl”. Tilastot on pidetty 

sellaisenaan, kun sähköpostiviestissä oli. Ainoastaan on muokattu erikseen mainitut 

kantelut kielipalveluista aihealueeseen ”muu”. Samoin kuin Sisä-Suomen alueella 

vapautensa menettäneet oli kategorioitu omaksi, Lounais-Suomessa kielipalveluista 

johtuvat kantelut oli merkattu omakseen. 

 

Pohjanmaan poliisilaitoksen oikeusyksikkö oli Hämeen oikeusyksikön tapaan otsikoinut 

joka kantelun, esimerkiksi ”tutkinnan päättäminen: eduskunnan oikeusasiamies.” 

Kantelut on jaettu aihealueisiin mukaillen Helsingin poliisilaitoksen oikeusyksikön tapaa 

jaotella kantelut. Pohjanmaan poliisilaitoksen tilastoinnissa ei ilmennyt muita kategorioita 

kuin tässä opinnäytetyössä, eikä siten edellyttänyt tutkimuksen tekijältä liittämistä toiseen 

kategoriaan. 

 

3.2. Tutkimusongelma, -kysymykset sekä aiheen rajaus 

Eduskunnan oikeusasiamies julkaisee vuosittain eduskunnalle kertomuksen 

toiminnastaan. Kertomuksessa eduskunnan oikeusasiamies raportoi lainkäytön tilasta, 
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julkisen hallinnon ja julkisten tehtävien hoidon tilasta sekä lainsäädännössä 

havaitsemistaan puutteista. Näissä raportoinneissa otetaan joskus kantaa myös 

kanteluihin ja yksittäisiin syihin kanteluissa. 

 

Kanteluista löytyy useita tutkimuksia. Näissä tutkimuksissa hallintokantelua tutkitaan 

muun muassa erilaisten töiden parantamisen näkökulmasta, oikeusturvakeinona 

yleisemmin julkishallinnossa tai viranomaisen harkintavallan näkökulmasta. 

Laillisuusvalvonnasta löytyy myös useampia tutkimuksia, jossa käsitellään 

laillisuusvalvontaa sekä sen keinoja yleisesti. Kanteluiden yleisimmistä syistä poliisin 

toiminnassa ei ole tehty tarkempia tutkimuksia. Poliisia ja hallintokanteluita koskevat 

tutkimukset on tehty pääasiassa johdollisesta sekä laillisuusvalvonnan näkökulmasta. 

Pinja Ripatti (2019) on tehnyt tutkimuksen oikeuskanslerin poliisiin vuonna 2017 

kohdistamien kanteluratkaisujen vaikutuksista. Max Eriksson (2020) on tehnyt vertailevan 

tutkimuksen oikeusyksiköiden suorittamasta laillisuusvalvonnasta ja ratkaisuvallasta 

hallintokanteluasioissa. 

 

Tutkimuksessa ei ole tarkoitus tutkia muiden maiden käytäntöjä kanteluasioissa tai 

laillisuusvalvonnassa, mutta niihin verrataan poliisin luottamuksen yhteydessä 

muutamassa kohdassa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Kuinka paljon poliisin toiminnasta kannellaan eduskunnan oikeusasiamiehelle 

satunnaisesti valitun viiden poliisilaitoksen alueella? 

 

2. Kuinka paljon kannellaan suhteessa laitoksen alueen asukaslukuun nähden? 

 

3. Mitkä ovat yleisimmät syyt, joista kannellaan eduskunnan oikeusasiamiehelle? 

 

Kantelutilastot kunkin käsiteltävän poliisilaitoksen kohdalla on rajattu sen perusteella, 

mihin kategoriaan kantelu sijoittuu. Nämä kanteluiden aihealueet ovat esitutkinta, 

poliisitutkinta, pakkokeinot, lupahallinto, rasismi/syrjintä, valvonta- ja hälytyssektori, 

käytös, virka-apu, hallintotoiminta tai muu asia. Kanteluiden yksittäisiä syitä ei avata siksi, 

koska kukaan ei saa olla suoraan tai välillisesti tunnistettavissa kantelusta. Isommissa 

kokonaisuuksissa, kuten esitutkinnassa, olisi harvinaista jonkun olevan välittömästi tai 

välillisesti tunnistettavissa. Opinnäytetyössä käytettävissä olleissa tilastoista ja 

rajauksista johtuen yksittäisiä syitä ei päästä avaamaan sen syvällisemmin. Näiden 
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aihealueiden tehtävänä on tutkimustuloksessa esiin tuodut yleisimmät syyt, joista 

kannellaan eduskunnan oikeusasiamiehelle poliisin toiminnasta. Syiden esiin tuomisessa 

on käytetty kantelutilastoja, joista on pyydetty selvitystä tai lausuntoa ylemmältä 

laillisuusvalvojalta. 

 

Asukaslukuun suhteutettuna kanteluita pyritään tuomaan esiin poliisin 

tulostietojärjestelmästä Polstatista saadulla tilastolla, josta käy ilmi kunkin poliisilaitoksen 

asukasluvut (Liite 2). Kunkin 3.5 -kappaleen viiden poliisilaitoksen kantelutilastot on 

suhteutettu oman alueensa väkilukuun. 3.5.6 -kappaleessa tuodaan esiin taulukon 

muodossa yhteenveto näistä tuloksista ja taulukkoon on lisätty myös koko Suomi sen 

vuoksi, että saadaan keskiarvo, jota voidaan käyttää hyödyksi johtopäätöksissä, 

vertailtaessa tuloksia sekä sen avulla voidaan saada käsitys koko Suomen tilanteesta. 

 

Lukumääräiset kantelutilastot eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista, joita 

käsitellään luvussa 3.4, on saatu lähettämällä tiedonsaantipyyntö sähköpostitse 

eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan. Sähköpostissa esiteltiin opinnäytetyön aihe ja 

tutkimuskysymykset. Tiedonsaantipyynnössä pyydettiin tilastoja vuosien 2019 ja 2020 

kanteluista, jotka on tehty poliisin toiminnasta ja on tehty oikeusasiamiehelle. Tilastot 

lähetettiin tutkimusta varten listana, jossa oli kukin poliisilaitos ja sen kantelumäärä 

eriteltyinä vuosiin 2019 ja 2020. 

 

Kappaleen 3.5 laitoskohtaiset tilastot, joissa paneudutaan kanteluiden syihin, on saatu 

lähettämällä tiedonsaantipyyntö kyseisten poliisilaitosten kirjaamoihin. Kirjaamot ovat 

ohjanneet tiedonsaantipyynnön kyseessä olevalle taholle eli oikeusyksikölle. 

Tiedonsaantipyynnöissä pyydettiin vuosien 2019 ja 2020 kantelutilastoja kunkin 

poliisilaitoksen kanteluista, jotka on tullut eduskunnan oikeusasiamieheltä. Oikeusyksiköt 

vastasivat tiedonsaantipyyntöön lähettämällä omat tilastoinnit kanteluista ja niiden syistä 

tai mitä asiaa ne koskivat. Mainittakoot, että lausunto- tai selvityspyyntö on voinut tulla 

myös Poliisihallitukselta, jos eduskunnan oikeusasiamies on siirtänyt sen 

Poliisihallituksen käsiteltäväksi. 

 

Rajaus poliisilaitoksiin, jossa on tarkemmin perehdytty kanteluiden aiheisiin eikä 

pelkästään kokonaismäärään, on tehty satunnaisesti. Satunnaisuus on tapahtunut siten, 

että on valittu ne poliisilaitokset, joilla on yhteneväinen tilastointi kanteluissa. Esimerkiksi 

eräs poliisilaitos ei ole erotellut eduskunnan oikeusasiamiehen kanteluita valtioneuvoston 

oikeuskanslerin kanteluista ja siksi kyseistä poliisilaitosta ei ole valittu tähän 

opinnäytetyöhön. Rajaus on tehty käsiteltävän materiaalin laajuuden vuoksi sekä sen 

vuoksi, ettei kaikki poliisilaitokset kirjaa samanlaisesti kanteluja eikä siten ole saatavissa 
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yhtä luotettavia tilastoja. Kaikki poliisilaitokset eivät myöskään erottele kanteluita sen 

perusteella, miltä taholta ne on tullut. Tämä opinnäytetyössä käytetty rajaus on 

näkemykseni mukaan kuitenkin tarpeeksi laaja antamaan uskottavan tutkimustuloksen 

kanteluiden yleisimmistä syistä. 

 

3.3. Kanteluaiheiden lainsäädännöllistä taustaa 

Tässä luvussa käsitellään eri kanteluaiheiden lainsäädännöllistä taustaa ja muutenkin 

sitä, kuinka kyseisessä tilanteessa olisi toimittava lain, määräysten ja ohjeistuksien 

mukaan. Lisäksi tässä luvussa avataan, mitä kukin aihealue tarkoittaa ja millaisilla 

otsikoilla aihealueisiin on liitetty kanteluja. Esimerkiksi avataan termistöä, kuten 

poliisitutkinta ja esitutkinnan keskeyttäminen. Kaikkia kanteluiden aiheita ei avata 

laajuuden vuoksi, vaan keskitytään osaan niistä, joista on kanneltu. 

 

3.3.1 Esitutkinta 

Aihealueeseen esitutkinta kuuluu luonnollisesti ne kantelut, jotka koskevat esitutkintaa. 

Tällaisia ovat muun muassa esitutkinnan keskeyttämiset ja lopettamiset, rikostutkijan 

ratkaisu tutkittavassa asiassa, tutkinnan kesto tai esitutkinnan käynnistämättä jättäminen. 

Tässä luvussa käsitellään näiden kanteluiden syiden lainsäädännöllisiä taustoja. 

 

Esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen 

perusteella tai muute on syytä epäillä, että rikos on tehty (Esitutkintalaki 805/2011, 3 luku 

3§). Tämän lakipykälän 2 momentissa velvoitetaan asian selvittämistä tietyiltä osin, 

ennen kuin esitutkinta käynnistetään. Poliisin tehtävä on siis selvittää sellainen 

rangaistussäännös, jonka ilmoituksessa kerrottu teko voisi täyttää. On huomioitava, ettei 

pelkkä ilmoitus riitä esitutkinnan käynnistämiseksi, vaan ilmoittajalla on oltava jotain 

konkreettista perustetta ilmoituksen lisäksi. Jos on riidatonta, etteivät tapahtuman 

tosiseikat täytä rikoksen tunnusmerkistöä, esitutkintaa ei tarvitse käynnistää. (HE 

222/2010 vp, 177.) 

 

Esitutkintalain mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Alle 18-

vuotiaan ollessa epäiltynä rikoksesta tai alle 15-vuotiaana tekemästään rikollisesta teosta 

esitutkinta on toimitettava kiireellisesti. Esitutkintatoimenpiteet voidaan olosuhteiden sitä 

edellyttäessä asettaa tärkeysjärjestykseen. (Esitutkintalaki 805/2011, 3 luku 11 §.) 

 

Mainittakoon, että esitutkinnan toimittaminen ilman aiheetonta viivytystä on tärkeää, sillä 

se saattaa aiheuttaa epäluuloja tutkintaa kohtaan negatiivisessa valossa, kuten 
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puolueettomuutta kohtaan. Laissa ilmaistu ”ilman aiheetonta viivytystä” on 

tulkinnanvarainen lauseke, joka ei ole yksiselitteinen. Näin ollen voidaan todeta, että 

esitutkinnalle ei ole määrätty mitään tiettyä aikarajaa, vaan esitutkinnan toimittamisaika 

on tapauskohtainen, jota on punnittava sen erityispiirteet huomioon ottaen. Tällaisia 

erityispiirteitä ovat esimerkiksi asian laajuus sekä laatu. Huomioitava on kuitenkin, ettei 

esitutkinta saa kestää niin kauaa, että rikos ehtii vanheta vanhentumisajan kuluttua 

umpeen. Kiireellisyys ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan asia on huolellisesti ja riittävästi 

selvitettävä esitutkinnassa. (HE 222/2010 vp, 188.) Punnittaessa esitutkintaa on siis 

viranomaisen otettava huomioon rikosnimikkeen vanhentumisaika sekä sen lievimmän 

tekomuodon vanhentumisaika. Poliisin näkökulmasta tulee huomioida vielä se, että 

viralliselle syyttäjälle tai asianomistajalle tulee jättää mahdollisuus saattaa asia vireille 

tuomioistuimessa. (HE 222/2010 vp, 189.) 

 

Esitutkinnan viivästymiseen voi olla myös hyväksyttäviä syitä. Tällaisia hyväksyttäviä 

syitä ovat esimerkiksi avaintodistajan kateisiin jääminen kuulustelua varten tai 

odottaminen siitä, että tuomioistuin ottaa kantaa johonkin tutkinnan kannalta 

merkittävään oikeuskysymykseen. (HE 222/2010 vp, 189.) 

 

Esitutkinta saadaan sen aloittamisen jälkeen tutkinnanjohtajan päätöksellä keskeyttää, 

jos rikoksesta ei epäillä ketään ja jos asiaan vaikuttavaa selvitystä ei ole saatavissa. 

Erityisesti on otettava huomioon epäillyn rikoksen laatu, mikäli esitutkintaa ollaan 

keskeyttämässä. (HE 222/2010 vp, 190.) Esitutkintaa on jatkettava ilman aiheetonta 

viivytystä, kun edellytyksiä keskeyttämiselle ei enää ole. (Esitutkintalaki 3 luku 13 §). 

Kaksi perustetta on olemassa, jolloin esitutkinta voidaan keskeyttää. Nämä kaksi syytä 

ovat, ettei rikoksesta epäillä ketään sekä se, että asiaan vaikuttavaa selvitystä ei ole 

saatavissa. Jälkimmäisessä keskeytysperusteessa on otettava huomioon epäillyn 

rikoksen laatu. (HE 222/2010 vp, 190.) Epäillyn rikoksen laadussa on punnittava sitä, että 

mitä vakavampi rikos, sitä kauemmin sen epäiltyä tekijää sekä selvittämistä tulisi pyrkiä 

selvittää, ennen kuin esitutkinta keskeytetään (HE 222/2010 vp, 191). Esitutkinnan 

keskeytyksestä on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä asianosaiselle (HE 222/2010 

vp, 190). 

 

Jos asianomistajalla ei ole asiassa vaatimuksia ja asiaa on kokonaisuutena arvostellen 

pidettävä ilmeisen vähäisenä ja asiassa ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta 

kuin sakkoa, esitutkinta saadaan jättää toimittamatta tai jo aloitettu esitutkinta lopettaa 

sellaisen rikoksen johdosta (Esitutkintalaki 805/2011, 3 luku 9 §). Keskeistä on 

vaarallisuuden sekä vahingollisuuden arviointi siinä, onko rikoksessa kyseessä vähäinen 

rikos. Sellainenkin rikos, joka on ratkaistavissa sakolla, saattaa aiheuttaa huomattavia 
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haitallisia seurauksia. Edellä mainittu seikka on huomioitava myös 

asianomistajarikoksissa, jotka saattavat myös jatkua tulevaisuudessa. (HE 222/2010 vp, 

185.) 

 

3.3.2 Lupahallinto 

Lupahallintokanteluihin kuuluvat muun muassa ajokiellon pituuteen ja perusteisiin liittyvät 

kantelut, aselupien saaminen sekä hakemusten käsittely. 

 

Opinnäytetyössä käytetyssä aineistossa oli esimerkiksi lupahallintokantelut otsikoitu: 

poliisin menettely ampuma-aseasiassa, aselupahakemuksen käsittelyaika, poliisin 

menettely aseiden haltuunotossa ja ajokiellon kesto. Tässä osiossa ei kuitenkaan 

paneuduta kaikkiin syihin laajuuden vuoksi, vaan ainoastaan ajokiellon kestoon. 

 

Rattijuopumukseen tai vaarallisten aineiden kuljetusrikokseen syyllistynyt määrätään 

ajokieltoon vähintään yhdeksi kuukaudeksi ja törkeään liikenneturvallisuuden 

vaarantamiseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistynyt vähintään kolmeksi 

kuukaudeksi (Ajokorttilaki 386/2011, 7 luku 66 §). 

 

Ajokiellon kestosta määrättäessä otetaan huomioon niitä vaikutuksia, joita toimenpiteellä 

on ajokieltoon määrättävän toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen 

(Poliisihallituksen ohje 2020, POL-2019-10957, 13). Määrättäessä ajokiellon kestoa 

vähennyksenä on otettava huomioon aika, jonka kuljettaja on ajokieltoon johtaneen teon 

vuoksi ollut ilman ajo-oikeutta tai voidaan katsoa väliaikaisen ajokiellon pituuden vuoksi 

ajokielto käristyksi kokonaisuudessaan. Tämä koskee siis ainoastaan poliisimiehen 

määräämää väliaikaista ajokieltoa. (Poliisihallituksen ohje 2020, POL-2019-10957, 9.) 

 

Kuukaudesta puoleen vuoteen voidaan määrätä ajokiellon pituus toistuvien rikkomusten 

vuoksi. Ajokieltoa määrättäessä huomioidaan niitä vaikutuksia, jotka ajokiellolla on 

määrättävän toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen. Vaikutus toimeentuloon on 

esimerkiksi sellainen tilanne, jossa työtehtävien suorittaminen vaatii ajo-oikeutta. 

Tällainen on myös se, että hänen työpaikkansa ei ole julkisia liikennevälineitä käyttäen 

saavutettavissa. Välttämätön liikkuminen on käsillä silloin, kun ei ole julkista liikennettä 

tai muuta korvaavaa liikennettä tai elinolosuhteet ovat syynä sille, että asiointimatkat ovat 

pitkiä. (Poliisihallituksen ohje 2020, POL-2019-10957, 13.) 

 

Jos tapauksissa kuljettajan toistuva piittaamattomuus ilmenee, ei ajokieltoa tule lyhentää 

niissä. Käsillä on tällainen tilanne esimerkiksi silloin, kun ajo-oikeuden haltija syyllistyy 
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jatkuvasti liikennerikkomuksiin. Tässä tarkoitetaan niitä liikennerikkomuksia, jotka 

vaikuttavat ajokieltoon. (Poliisihallituksen ohje 2020, POL-2019-10957, 14.) 

 

Ajokiellon kestoa voi lyhentää sellaiset teot, jotka eivät kuvasta tekijän huolimattomuutta 

tai välinpitämättömyyttä säännöistä tai määräyksistä. Tällaisissa tilanteissa tulee 

huomioida myös se, että teot ovat vain välillisiä liikenneturvallisuuteen. (Poliisihallituksen 

ohje 2020, POL-2019-10957, 14.) 

 

Ajokiellon pituutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon käsiteltävinä olevien rikkomusten 

sekä tekojen määrä, niistä määrätyt rangaistukset eli liikennevirhemaksut ja päiväsakot. 

Ajokiellon pituus on perusteltava päätöksessä ilman poikkeuksia. Lain määrittelemää 

alarajaa ei saa alittaa eikä ylärajaa ylittää. (Poliisihallituksen ohje 2020, POL-2019-

10957, 14.) 

 

3.3.3 Syrjintä/rasismi 

Aihealueeseen syrjintä/rasismi luetaan ne kantelut, joissa poliisi on kohdellut jotakuta 

rasistisesti tai syrjivästi. Syrjinnällä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä yksilön tai 

yhteisön asettamista muita huonompaan asemaan tai asemaan, jossa ei tarjota yksilölle 

tai ryhmälle samanlaista kohtelua tai toimenpiteitä kuin muille. Rasismilla tarkoitetaan 

jonkun ihmisryhmän tai yksilön ihmisarvon alentamista tai asettamista alempiarvoiseksi 

kuin muut ihmisryhmät. 

 

Valitettavasti ei ole antaa esimerkkiä sellaisen kantelun otsikosta, joka liitettäisiin 

syrjintään tai rasismiin. Aineistossa ei ollut yhtään kantelua tälle aihealueelle. 

 

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 

liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä 

itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen 

syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten 

epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 3 luku 8 §.) 
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3.3.4 Poliisitutkinta 

Tässä opinnäytetyössä kantelut kategorioidaan aihealueeseen poliisitutkinta silloin, kun 

kantelu koskee poliisitutkintaa ja sen tutkintaan liittyviä toimia. Poliisitutkinnallekaan ei 

ollut yhtään kantelua otsikoitu. 

 

Poliisitutkinnalla tarkoitetaan, myös tässä opinnäytetyössä, muuta poliisin toimitettavaksi 

laissa säädettyä tutkintaa kuin rikoksen johdosta toimitettavaa esitutkintaa. Sen lisäksi, 

mitä muualla laissa säädetään, poliisin on toimitettava poliisitutkinta, jos se on 

ilmoituksen perusteella tai muusta erityisestä syystä tarpeen kadonneen henkilön 

löytämiseksi taikka palonsyyn selvittämiseksi. Poliisitutkinta toimitetaan noudattaen 

tutkinnan laadun edellyttämällä tavalla soveltuvin osin esitutkintalain säännöksiä. 

(Poliisilaki 872/2011, 6 luku 1 §.) 

 

3.3.5 Käytös 

Käytökseen luetaan tässä opinnäytetyössä ne kantelut, jotka liittyvät poliisimiehen 

käytökseen. Aineistossa on otsikoitu käytöksen alaisuuteen muun muassa asiaton 

kielenkäyttö. 

 

Laissa on säädetty erityinen käyttäytymisvelvoite. Tämä käyttäytymisvelvoite koskee 

poliisia. Poliisimiehen on sekä virassa että yksityiselämässään käyttäydyttävä sillä 

tavalla, ettei käyttäytyminen ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisin 

asianmukaisten tehtävien hoitoon (Laki poliisin hallinnosta 110/1992, 15 f §). 

 

On huomioitava, että muutkin lait velvoittavat poliisia toimimaan tietyllä tavalla. 

Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä (Hallintolaki 

434/2003, 2 luku 9 §). 

 

Lisäksi on huomioitava, että käytökseen liittyvissä kanteluissa tulee huomioitavaksi muut 

poliisin arvot, kuten yhdenvertaisuus. 

 

3.3.6 Muu asia 

 

Aihealueeseen ”muu asia” luetaan ne kaikki kantelut, jotka eivät sovi mihinkään muuhun 

kategoriaan. Esimerkkeinä aihealueen kanteluista ovat liikennevirhemaksuun liittyvä 

menettely, poliisin menettely tutkintapyynnön käsittelyssä, lastensuojeluilmoituksen 

perusteet, kuolemasta ilmoittaminen sekä selvityspyyntöön vastaaminen. 
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Poliisin on lain mukaan velvollinen salassapitosäännösten estämättä viipymättä 

ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat 

tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 

vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun 

tarpeen selvittämistä. (Lastensuojelulaki 417/2007, 5 luku 25 §.) 

 

3.3.7 Hallintotoiminta 

Hallintotoiminnalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä sekä tosiasiallisen 

hallintotoiminnan käsitettä sekä hallintomenettelylain 598/1982 alaisia toimia. Jaottelua 

sen tarkemmin ei voi tässä opinnäytetyössä tehdä, sillä tunnistettavuusvaaraa ei saa tulla 

ilmi, mitä asia koskee. Opinnäytetyössä oli ainoastaan yksi hallintotoimintaan liittyvä 

kantelu. 

 

3.3.8 Virka-apu 

Virka-apu ja virka-asemaan liittyvät kantelut luokitellaan tässä opinnäytetyössä 

aihealueeseen virka-apu. Poliisin virka-avun antamista koskevia säädöksiä on kaikkiaan 

lähes kaksisataa (Poliisihallituksen ohje, POL-2016-9560, 1). Ainuttakaan kantelua ei 

ollut otsikoitu virka-apuun ja virka-asemaan liittyvien kantelujen alaisuuteen. 

 

Virka-avulla tarkoitetaan viranomaisen toiselle viranomaiselle tai viranomaisen 

yksityiselle taholle antamaa apua, jossa virka-apua antava viranomainen käyttää omia 

toimivaltuuksiaan mahdollistaakseen toisen viranomaisen toimenpiteen toteutumisen tai 

antaakseen yksityiselle mahdollisuuden käyttää hänelle kuuluvaa oikeuttaan. Poliisi voi 

antaa virka-apua viranomaiselle tai yksityiselle taholle vain, jos siitä on erikseen säädetty. 

Virka-apua annetaan vain silloin, kun toimivaltaisen viranomaisen virkatoimen tai muun 

laillisen oikeuden toteutuminen edellyttää poliisin toimivaltuuksien käyttämistä. 

(Poliisihallituksen ohje, POL-2016-9560, 1.) 

 

Poliisin antamasta virka-avusta säädetään poliisilain 9 luvussa. Poliisin on annettava 

virka-apua, jos niin erikseen säädetään (Poliisilaki 872/2011, 9 luku 1 § 1 momentti). 

Päätöksen virka-avun antamisesta viranomaiselle tekee päällystöön kuuluva poliisimies, 

jollei laissa toisin säädetä (Poliisihallituksen ohje, POL-2016-9560, 3). 

 

Edellytyksenä poliisin antamalle virka-avulle on se, että pyyntö perustuu voimassa 

olevaan säädökseen. Lisäksi tehtävän tai toimenpiteen suorittamiseksi tarvitaan sellaisia 
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poliisille kuuluvia toimivaltuuksia, joita pyytäjällä itsellään ei ole. (Poliisihallituksen ohje, 

POL-2016-9560, 4.) 

 

3.3.8 Pakkokeinot 

Pakkokeinoihin kantelutilastoissa luetaan pakkokeinolain 806/2011 määrittelemät poliisin 

käytettävissä olevat pakkokeinot. Tällaisia kanteluja ovat muun muassa pidättäminen, 

kotietsinnän lainmukaisuus ja sen toteuttamistapa sekä kiinnioton perusteet. Oleellista 

on huomioida, että pakkokeinoihin luetaan tässä opinnäytetyössä kaikki kiinnioton 

perusteet huolimatta siitä, otetaanko henkilö kiinni poliisi- vai pakkokeinolakiin perustuen. 

 

Poliisimies saa rikoksen selvittämistä varten ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta 

tavatun rikoksesta epäillyn. Poliisimies saa myös ottaa kiinni rikoksesta epäillyn, joka on 

määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi. (Pakkokeinolaki 806/2011, 2 luku 1 §.) Yleinen 

tai erityinen kotietsintä saadaan toimittaa rikoksesta epäillyn hallinnassa olevassa 

paikassa, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on 

vähintään kuusi kuukautta vankeutta, tai jos selvitettävänä ovat yhteisösakon 

tuomitsemiseen liittyvät seikat; ja etsinnässä voidaan olettaa löytyvän tutkittavana 

olevaan rikokseen liittyvä takavarikoitava esine, omaisuus, asiakirja tai tieto, jäljennettävä 

asiakirja, vakuustakavarikkoon määrättävä omaisuus tai seikka, jolla voi olla merkitystä 

rikoksen selvittämisessä. Paikassa, joka ei ole rikoksesta epäillyn hallinnassa, kotietsintä 

saadaan toimittaa säädetyin edellytyksin vain, jos rikos on tehty siellä tai epäilty on otettu 

siellä kiinni taikka jos muuten voidaan erittäin pätevin perustein olettaa, että etsinnässä 

löytyy edellä mainittu esine, omaisuus, asiakirja, tieto tai seikka. (Pakkokeinolaki 

806/2011, 8 luku 2 §.) 

 

3.3.9 Turvallisuus- ja hälytys 

Turvallisuus- ja hälytys -aihealueeseen luetaan yleisesti valvonta- ja hälytyssektorin 

työtehtävät ja poliisipartion toiminta. Tähän osioon kuuluu voimankäyttö sekä yleinen 

poliisin menettely tehtävillä. 

 

Lain mukaan poliisimiehellä on virkatehtävää suorittaessaan oikeus vastarinnan 

murtamiseksi, henkilön paikalta poistamiseksi, kiinniottamisen toimittamiseksi, 

vapautensa menettäneen pakenemisen estämiseksi, esteen poistamiseksi taikka 

välittömästi uhkaavan rikoksen tai muun vaarallisen teon tai tapahtuman estämiseksi 

käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina. 

Voimakeinojen puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon tehtävän tärkeys ja 
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kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut 

tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat. (Poliisilaki 872/2011, 2 luku 17 §.) 

 

3.4. Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut poliisilaitoksittain 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta vastattiin tietopyyntöihin maaliskuussa 2021 

lukumäärällisellä tilastolla eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista 

poliisilaitoksittain. Tietopyynnössä pyydettiin vuosien 2019 ja 2020 kantelutilastoja, jotka 

on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien poliisin toimintaa. Tässä kappaleessa 

olevat kuviot (ks. kuvio 1. ja kuvio 2.) kuvastavat kanteluiden määriä eriteltyinä vuosiin 

2019 ja 2020. 

 

Kanteluihin lukeutuvat kaikki kantelut, jotka on tehty poliisin toiminnasta ja on tehty 

oikeusasiamiehelle. Kanteluiden syyllä ei ole väliä. Ne kantelut, jotka eduskunnan 

oikeusasiamies on katsonut aiheelliseksi ja päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin hankkimalla 

selvitystä tai pyytämällä lausuntoa, on listattu viiden poliisilaitoksen osalta luvussa 3.5. 

 

Tilastoissa yksi kantelu voi kuulua ainoastaan yhden poliisilaitoksen alueelle, sillä 

kantelut tilastoidaan poliisilaitoksittain sen perusteella, millä paikkakunnalla tapahtuma 

on tapahtunut. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksen alueella tapahtunut tilanne 

merkitään Helsingin poliisin kanteluksi. Poikkeuksena on ainoastaan sellainen tilanne, 

jossa jonkun poliisilaitoksen alueella eri poliisilaitoksen partio hoitaa virkatehtävän. 

Tällaisessa tilanteessa kantelu merkitään sille poliisilaitokselle, jonka poliisipartio on ollut 

tehtävällä. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksen alueella on Länsi-Uudenmaan 

poliisilaitoksen valvonta- ja hälytyssektorin partio, joka hoitaa tehtävän. 

 

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna vuoden 2019 aikana tehdyt kantelut 

oikeusasiamiehelle poliisilaitoksittain. Laitoksen nimen perässä oleva numero tarkoittaa 

kanteluiden määrää kyseisen poliisilaitoksen alueella (ks. kuvio 1). 
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Kuvio 1.  Vuoden 2019 aikana tehdyt kantelut oikeusasiamiehelle poliisin toiminnasta 

kunkin poliisilaitoksen alueella 
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Alla olevassa taulukossa on kuvattuna vuoden 2020 aikana tehdyt kantelut eduskunnan 

oikeusasiamiehelle poliisilaitoksittain. Laitoksen nimen perässä oleva numero tarkoittaa 

kanteluiden määrää kyseisen poliisilaitoksen alueella (ks. kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Vuoden 2020 aikana tehdyt kantelut oikeusasiamiehelle poliisin toiminnasta 

kunkin poliisilaitoksen alueella 

 

3.5  Tarkempi katsaus viiden poliisilaitoksen kanteluihin 

Tässä kappaleessa käsitellään satunnaisesti valittujen viiden poliisilaitoksen osalta 

kanteluiden syitä, joiden perusteella pyritään saamaan vastaus tutkimuskysymykselle 

”Mitkä ovat yleisimmät syyt, joista kannellaan eduskunnan oikeusasiamiehelle?”. Tilastot 

perustuvat aina kunkin poliisilaitoksen oikeusyksikön lähettämiin tilastoihin. 

 

Tilastoissa jokainen kantelu on merkitty ainoastaan yhteen aihealueeseen. Jos 

poliisilaitoksen oikeusyksikön tilastoinnissa on otsikoitu kanteluun kaksi aihealuetta, 

esimerkiksi valvonta- ja hälytyssektori ja käytös, on kantelu laitettu ainoastaan toiseen 

aihealueeseen. Tällaisessa tilanteessa on käytetty niin sanottua kokonaisharkintaa eli 

arvioitu, kumpaan aihealueeseen se kuuluu enemmän tai kantelun syy oleellisemmin. 

Esimerkki tällaisesta kantelusta on se, että kannellaan hälytyspartion virkatehtävän 

hoitamisen lainmukaisuudesta ja lopussa mainitaan partion olleen myös välinpitämätön 

kohdehenkilöä kohtaan. Edellä mainitussa tilanteessa kantelu kategorioidaan valvonta- 

ja hälytyssektorin kanteluksi, sillä virkatehtävän hoitaminen kuuluu yleisestikin 

hälytyspartiolle, vaikka siinä onkin huonoa käytöstä. 
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Opinnäytetyön loppuun on lisätty taulukko, josta ilmenevät kunkin poliisilaitoksen sekä 

koko Suomen asukasluvut vuosien 2016-2020 aikana (liite 2). Tämän taulukon tietoja on 

käytetty laskettaessa kanteluiden määrää suhteessa laitoksen asukaslukuun. Tällä 

vertailulla pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen ”Kuinka paljon kannellaan 

suhteessa laitoksen alueen asukaslukuun nähden?”. Tämän tuloksen yhteenvedon 

näkee kappaleessa 3.5.6. Tutkimuskysymykseen on saatu vastaus laskukaavalla: 

kantelumäärä / asukasluku ja siitä syntyvä luku kerrotaan 100 000. 

 

3.5.1 Lounais-Suomen poliisilaitos 

Lounais-Suomen poliisilaitoksen oikeusyksikön kantelutilastot lähetettiin maaliskuussa 

2021 sähköpostitse opinnäytetyötä varten. 

 

Lounais-Suomen poliisilaitos lähetti lausunnon tai selvityksen Poliisihallitukselle tai 

eduskunnan oikeusasiamiehelle vuonna 2019 yhteensä 17 kantelussa. Aiheiden perässä 

oleva numero kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 3). 

 

Kuvio 3. Lounais-Suomen poliisilaitoksen kantelut vuoden 2019 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Lounais-Suomen poliisilaitos lähetti lausunnon Poliisihallitukselle tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuonna 2020 yhteensä 14 kantelussa. Aiheiden perässä oleva 

numero kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 4). 
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Kuvio 4. Lounais-Suomen poliisilaitoksen kantelut vuoden 2020 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on kanneltu vuosien 2019 (89 kpl) ja 2020 (106 

kpl) aikana yhteensä 195 kertaa. Näistä 195 kantelusta on pyydetty lisäselvitystä 31 

kanteluun eli noin 16 prosenttiin. Näistä 31 kantelusta eniten on tehty esitutkinnasta eli 

11 kappaletta (35 %). 

 

31.12.2019 Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella asui 696 093 ihmistä. Jos verrataan 

vuoden 2019 kantelumäärää eli 89 kappaletta asukaslukuun, tulokseksi saadaan, että on 

tehty 12,8 kantelua 100 000 asukasta kohden. 31.12.2020 edellä mainitulla alueella asui 

696 819 asukasta ja tehtiin 106 kantelua. Näin ollen edellä mainitulla laskukaavalla 

saadaan tulokseksi 15,2 kantelua 100 000 asukasta kohden. 

 

Laillisuusvalvoja lähetti selvitys- tai lausuntopyynnön vuonna 2019 Lounais-Suomen 

kanteluista 17 kantelussa. Laillisuusvalvoja pyysi siis selvitys- tai lausuntopyyntöä 

asukaslukuun suhteutettuna 2,4 kertaa 100 000 asukasta kohden. Nämä 17 kantelua 

suhteutettuna kaikkiin 89 kanteluun, tulos on, että 19 prosentissa kanteluista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntöä. 

 

Sen sijaan vuonna 2020 laillisuusvalvontaviranomainen lähetti selvitys- tai 

lausuntopyynnön Lounais-Suomen kanteluista 14 kantelussa. Lisäselvitystä on siis 
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pyydetty 2 kertaa 100 000 asukasta kohden. Nämä 14 kantelua suhteutettuna kaikkiin 

106 kanteluun, tulos on, että 13 % kanteluista on pyydetty lausunto- tai selvityspyyntö. 

 

3.5.2 Sisä-Suomen poliisilaitos 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen oikeusyksikön kantelutilastot on lähetetty opinnäytetyötä 

varten helmikuussa 2021 sähköpostitse. 

 

Sisä-Suomen poliisilaitos lähetti lausunnon Poliisihallitukselle tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuonna 2019 yhteensä 21 kertaa. Aiheiden perässä oleva numero 

kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Sisä-Suomen poliisilaitoksen kantelut vuoden 2019 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Sisä-Suomen poliisilaitos lähetti lausunnon Poliisihallitukselle tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuonna 2020 yhteensä 23 kertaa. Aiheiden perässä oleva numero 

kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 6). 
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Kuvio 6. Sisä-Suomen poliisilaitoksen kantelut vuoden 2020 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella on kanneltu vuosien 2019 (97 kpl) ja 2020 (76 kpl) 

aikana yhteensä 173 kertaa. Näistä on lähetetty lausunto- tai selvitys 43 kantelusta eli 

noin neljäsosasta. Näistä 43 kantelusta, joista on pyydetty selvitystä tai lausuntoa, 20 

kantelua on esitutkinnasta eli noin puolet (47 %). 

 

Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella asui 31.12.2019 792 770 asukasta. Sisä-Suomen 

poliisilaitoksen alueella kanneltiin samaisena vuonna 97 kappaletta. Näin ollen saadaan 

tulokseksi 12,2 kantelua 100 000 asukasta kohti. Sen sijaan 31.12.2020 kyseisen 

poliisilaitoksen alueella asui 795 469 asukasta. Kanteluita tehtiin 76 kappaletta. Näin 

ollen tehtiin 9,6 kantelua 100 000 asukasta kohden. 

 

Vuoden 2019 kanteluista Sisä-Suomen poliisilaitos lähetti lausunto- tai selvityspyynnön 

21 kantelussa. Näin ollen 100 000 asukasta kohden pyydetiin 2,6 lisäselvitystä. Nämä 21 

kantelua suhteutettuna kaikkiin 97 kanteluun, tulos on, että 22 % kanteluissa 

valvontaviranomainen on pyytänyt lausunto- tai selvityspyynnön. 

 

Sen sijaan vuonna 2020 lähetettiin selvitys- tai lausuntopyyntö Sisä-Suomen kanteluista 

23 kantelussa. Näin ollen pyydettiin lisäselvitystä 2,7 kertaa suhteessa 100 000 

asukkaaseen. Nämä 23 kantelua suhteutettuna kaikkiin 76 kanteluun, tulos on, että 30 

prosentissa kanteluista on pyydetty lausunto- tai selvityspyyntöä. 
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3.5.3  Hämeen poliisilaitos 

Hämeen poliisilaitoksen oikeusyksikön kantelutilastot lähetettiin maaliskuussa 2021 

sähköpostitse opinnäytetyötä varten. 

 

Hämeen poliisilaitos lähetti lausunnon Poliisihallitukselle tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuonna 2019 yhteensä 12 kantelussa. Aiheiden perässä oleva 

numero kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 7). 

 

 

Kuvio 7. Hämeen poliisilaitoksen kantelut vuoden 2019 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Hämeen poliisilaitos lähetti lausunnon Poliisihallitukselle tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuonna 2020 yhteensä 8 kantelussa. Aiheiden perässä oleva numero 

kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 8). 
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Kuvio 8. Hämeen poliisilaitoksen kantelut vuoden 2020 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Hämeen poliisilaitoksen alueella on kanneltu vuosien 2019 (42 kpl) ja 2020 (41 kpl) 

aikana yhteensä 83 kertaa. Näistä 83:sta kantelusta on pyydetty lausuntoa 20 kanteluun 

eli 24 prosenttiin. Näistä 20 kantelusta eniten on tehty esitutkinnasta. Esitutkinnasta 

tehtiin puolet eli 50 %. 

 

Hämeen poliisilaitoksen alueella asui 31.12.2019 yhteensä 377 240 asukasta ja kanteluja 

tehtiin 42 kappaletta. Näin ollen kanteluja tehtiin 11,1 kantelua 100 000 asukasta kohden. 

31.12.2020 alueella asui 376 348 asukasta ja tehtiin 41 kantelua. Näin ollen tehtiin 10,9 

kantelua 100 000 asukasta kohden. 

 

Laillisuusvalvoja lähetti lausunto- tai selvityspyynnön vuonna 2019 Hämeen kanteluista 

12 kantelussa. Eduskunnan oikeusasiamies tai Poliisihallitus pyysi lausunto- tai 

selvityspyyntöä 3,2 kertaa 100 000 asukasta kohden. Nämä 12 kantelua suhteutettuna 

kaikkiin 42 kanteluun, josta on pyydetty lisäselvitystä, saadaan tulokseksi, että noin 29 

prosentissa kanteluista vuonna 2019 Hämeen poliisilaitoksen alueella on pyydetty 

lisäselvitystä. 

 

Vuonna 2020 eduskunnan oikeusasiamies tai Poliisihallitus lähetti lausunto- tai 

selvityspyynnön Hämeen poliisilaitoksen kanteluista 8 kantelussa. 100 000 asukasta 

kohden pyydettiin 2,1 kertaa lisäselvitystä. Nämä 8 kantelua suhteutettuna kaikkiin 41 

vuoden aikana tehtyyn Hämeen poliisilaitoksen kanteluun, tuloksena on, että noin 20 
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prosentissa kanteluista eduskunnan oikeusasiamies tai Poliisihallitus on pyytänyt 

lisäselvitystä. 

 

3.5.4  Pohjanmaan poliisilaitos 

Pohjanmaan poliisilaitoksen oikeusyksikön kantelutilastot lähetettiin maaliskuussa 2021 

sähköpostitse opinnäytetyötä varten. 

 

Pohjanmaan poliisilaitos lähetti lausunnon Poliisihallitukselle tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuonna 2019 yhteensä 12 kappaletta. Aiheiden perässä oleva 

numero kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 9). 

 

Kuvio 9. Pohjanmaan poliisilaitoksen kantelut vuoden 2019 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Pohjanmaan poliisilaitos lähetti lausunnon Poliisihallitukselle tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuonna 2020 yhteensä 9 kappaletta. Aiheiden perässä oleva numero 

kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 10). 
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Kuvio 10. Pohjanmaan poliisilaitoksen kantelut vuoden 2020 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on kanneltu vuosien 2019 (43 kpl) ja 2020 (42 kpl) 

aikana yhteensä 85 kertaa. Näistä kaikista 85 kantelusta eduskunnan oikeusasiamies tai 

Poliisihallitus on pyytänyt lisäselvitystä 21 kanteluun. Prosentuaalinen osuus tästä on 

noin 25 prosenttia. Näistä 21 kantelusta eniten on tehty esitutkinnasta, 35 prosenttia. 

 

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella asui 31.12.2019 437 288 asukasta. Kanteluja tehtiin 

vuonna 2019 Pohjanmaan alueella 43 kappaletta. Näin ollen tehtiin 9,8 kantelua 100 000 

asukasta kohden. 31.12.2020 Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella asui 435 954 

asukasta. Kanteluja tehtiin 42 kappaletta. Näin ollen vuonna 2020 tehtiin 9,6 kantelua 

100 000 asukasta kohden. 

 

Eduskunnan oikeusasiamies tai Poliisihallitus lähetti selvitys- tai lausuntopyynnön 

vuonna 2019 Pohjanmaan kanteluista 12 kantelussa. Näin ollen voidaan todeta, että 

lausunto- tai selvityspyyntöä pyydettiin 2,7 kertaa 100 000 asukasta kohden. Nämä 12 

kantelua suhteutettuna kaikkiin sen vuoden 43 kanteluun, eduskunnan oikeusasiamies 

tai Poliisihallitus on pyytänyt lisäselvitystä 28 prosentissa kanteluissa. 

 

Eduskunnan oikeusasiamies tai Poliisihallitus lähetti lisäselvityspyynnön Pohjanmaan 

kanteluista 9 kantelussa vuoden 2020 aikana. Näin ollen lisäselvitystä pyydettiin 2,1 

kertaa 100 000 asukasta kohden. Koska vuoden 2020 aikana kanneltiin 42 kertaa 

Pohjanmaan alueella ja lisäselvitystä pyydettiin 9 kantelussa, eduskunnan 
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oikeusasiamies tai Poliisihallitus on pyytänyt lisäselvitystä 21 prosentissa sen vuoden 

kanteluista. 

 
3.5.5  Helsingin poliisilaitos 

Helsingin poliisilaitoksen oikeusyksikkö lähetti kantelutilastot maaliskuussa 2021. 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ja allekirjoituksen voi todentaa kirjaamosta. 

 

Helsingin poliisilaitos lähetti lausunnon Poliisihallitukselle tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuonna 2019 yhteensä 30 kappaletta. Aiheiden perässä oleva 

numero kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 11). 

 

 

Kuvio 11. Helsingin poliisilaitoksen kantelut vuoden 2019 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Helsingin poliisilaitos lähetti lausunnon Poliisihallitukselle tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle vuonna 2020 yhteensä 27 kappaletta. Aiheiden perässä oleva 

numero kertoo pykälän numeraalisen arvon (ks. kuvio 12). 
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Kuvio 12. Helsingin poliisilaitoksen kantelut vuoden 2020 aikana, joista on pyydetty 

lausunto- tai selvityspyyntö 

 

Helsingin poliisilaitoksen alueella on siis kanneltu vuosien 2019 (161 kpl) ja 2020 (195 

kpl) aikana yhteensä 356 kertaa. Näistä 356 kantelusta eduskunnan oikeusasiamies tai 

Poliisihallitus on pyytänyt vain 57 kappaleesta lausunnon tai selvityksen eli noin 6 

prosentista. Näistä 57 kantelusta, joista eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt 

lausuntoa tai selvitystä, suurin osa on esitutkinnasta (32 %). 

 

31.12.2019 Helsingin poliisilaitoksen alueella asui 653 835 asukasta ja kanteluja tehtiin 

alueella 161 kappaletta. 24,6 kantelua tehtiin 100 000 asukasta kohden. 31.12.2020 

alueella asui 656 920 asukasta ja kanteluja tehtiin 195 kappaletta. 29,7 kantelua siis 

tehtiin 100 000 asukasta kohden. 

 

Eduskunnan oikeusasiamies tai Poliisihallitus lähetti selvitys- tai lausuntopyynnön 

vuonna 2019 Helsingin kanteluista 30 kantelussa. Lisäselvitystä on pyydetty siis 4,6 

kertaa 100 000 asukasta kohden. Nämä 30 kantelua suhteessa kaikkiin sen vuoden 161 

kanteluun, tulos on, että 19 % kanteluissa ylempi laillisuusvalvoja on pyytänyt 

lisäselvitystä. 

 

Vuonna 2020 ylempi laillisuusvalvoja pyysi lisäselvitystä Helsingin kanteluista 27 

kantelussa. Näin ollen pyydetiin kanteluun lisäselvitystä 4,1 kertaa 100 000 asukasta 

kohden. Nämä kyseiset 27 kantelua suhteutettuna kaikkiin 195 kanteluun vuoden 2020 

ajalta, voidaan todeta, että lisäselvitystä on pyydetty 14 % kanteluista. 
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3.5.6  Yhteenveto kanteluista suhteessa asukaslukuun 

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna koko Suomen sekä 3.5 -kappaleessa käsiteltävien 

5 poliisilaitoksen kantelumäärät 100 000 asukasta kohden. Mukaan on lisätty myös koko 

Suomi lähinnä vertailukohdaksi. Taulukko näyttää, kuinka montaa asukasta kohden on 

yksi kantelu (ks. taulukko 1). 

 

Poliisilaitos Vuosi 2019 Vuosi 2020 

Lounais-Suomi 12,8 15,2 

Sisä-Suomi 12,2 9,6 

Häme 11,1 10,9 

Pohjanmaa 9,8 9,6 

Helsinki 24,6 29,7 

Koko Suomi 12,9 13,9 

Taulukko 1. Poliisilaitosten kantelumäärät 100 000 asukasta kohden 

 

Tilastosta on nähtävissä, ettei ole suurta poikkeamaa kanteluissa suhteessa 

asukaslukuun, paitsi Helsingin osalta. Muut laitokset ovat 9,6 ja 15,2 välillä, mutta 

Helsinki tekee pienimuotoisen poikkeuksen olemalla reilusti yli keskiarvon. Keskiarvon 

yllä oleminen näin ollen merkitsee sitä, että Helsingissä kannellaan muihin verrattuna 

enemmän suhteessa asukaslukuun. Tähän paneudutaan tarkemmin kappaleessa 4.4. 

 

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna koko Suomen sekä 3.5 -kappaleessa käsiteltävien 

5 poliisilaitoksen lausunto- tai selvityspyynnöt 100 000 asukasta kohden. Mukaan on 

lisätty myös koko Suomi lähinnä vertailukohdaksi. Taulukko näyttää, kuinka monta 

lausunto- tai selvityspyyntöä on 100 000 asukasta kohden (ks. taulukko 2). 

 

Poliisilaitos Vuosi 2019 Vuosi 2020 

Lounais-Suomi 2,4 2 

Sisä-Suomi 2,6 2,7 

Häme 3,2 2,1 

Pohjanmaa 2,7 2,1 

Helsinki 4,6 4,1 

Koko Suomi 3,1 2,7 

Taulukko 2. Poliisilaitosten lausunto- ja selvityspyynnöt 100 000 asukasta kohden 
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Tilastosta nähdään, ettei ole kovin suurta hajontaa poliisilaitosten osalta Suomen 

keskiarvoon verrattaessa. Johtopäätöksissä paneudutaan näihin eroihin tarkemmin. 

 

4  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä kappaleessa vertaillaan tilastoja sekä etsitään syitä, miksi joistakin asioista on 

kanneltu enemmän kuin toisista asioista. Lisäksi tavoitteena on yhdistää tilastoja, jotta 

voidaan selvittää yleisimmät syyt sekä eri syiden osuudet kaikista kanteluista. 

Johtopäätöksiä voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä keskustelun esiin 

nostamiseksi. Luvussa 3 käsitellään, mitä mihinkin tilastoituun aiheeseen kuuluu. 

 

Tilastollisen päättelyn avulla pyritään arvioimaan se, kuinka hyvin otokset vastaavat koko 

populaation tuloksia. Täydellisesti populaation ominaisuuksia otoksen ominaisuudet 

vastaavat täydellisesti vain silloin, kun otannan koko on koko populaatio. (Nummenmaa 

ym. 2018, 162.) Tässä opinnäytetyössähän ei ole tarkasteltu kaikkien poliisilaitosten 

kohdalla selvitys- ja lausuntopyyntömäärää eikä otannassa ole mukana kuin ne, jotka on 

tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kuitenkaan tämän otoksen keskiarvo ei poikkea 

välttämättä kovin merkittävästi koko Suomen tilastosta. Keskiarvo on siltikin vain suuntaa 

antava. 

 
4.1. Kanteluiden syyt 2019 

Luvussa 3 käsitellyn viiden poliisilaitoksen otannalla vuonna 2019 suurimmaksi kantelun 

syyksi esiintyi esitutkinta. Yhteensä vuonna 2019 pyydetyistä 92 lausunnosta tai 

selvityksestä 39 kappaletta oli pyydetty esitutkintaan liittyvistä asioista. Esitutkinnan 

osuus on näin ollen 42 prosenttia kaikista selvitys- ja lausuntopyynnöistä. Valvonta- ja 

hälytyssektorin osuus lausuntopyynnöistä ja selvityksistä on 14 prosenttia. Muun syyn 

osuus on toisiksi suurin eli kolmannes (33%). Alla oleva kuvio jäsentää ja näyttää 

kantelujen jakauman aihealueittain (ks. kuvio 13). 
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Kuvio 13. Luvussa 3 käsiteltyjen viiden laitoksen otannalla kantelusyiden jakauma 

vuonna 2019 selvitys- ja lausuntopyyntöjen perusteella 

 

Vuoden 2019 tilastoista huomataan, ettei vaihtelu laitosten välillä ole suurta. Esitutkinta-

aiheen määrät vaihtelevat viiden ja yhdentoista välillä, eniten Sisä-Suomessa ja 

Helsingissä (11) sekä vähiten Hämeessä ja Pohjanmaalla (5). Toiseksi suurimman 

kantelun aihealueen ”muu” laitoskohtaiset lukemat ovat kahden ja yhdentoista välillä. 

Myöskään valvonta- ja hälytyssektorin lukemilla ei ole kovin suurta eroa, vaihdellen 

yhden ja seitsemän välillä. 

 

4.2 Kanteluiden syyt 2020 

Luvussa 3 käsitellyn viiden poliisilaitoksen otannalla vuoden 2020 suurimmaksi 

kantelun syyksi esiintyi esitutkinta. Vuoden 2020 pyydetyistä 82:sta lausunto- ja 

selvityspyynnöistä 31 oli esitutkinnasta. Esitutkinta-aiheen osuus oli näin ollen 38 

prosenttia sen vuoden lausunto- ja selvityspyynnöistä. Toiseksi suurimman aihealueen, 

valvonta- ja hälytyssektorin, osuus oli 22 prosenttia. Kolmanneksi suurin osa oli 

aiheesta ”muu syy” eli 20 prosenttia. Alla oleva kuvio jäsentää ja näyttää kantelujen 

jakauman aihealueittain (ks. kuvio 14). 

 

 

Kanteluiden syyt vuonna 2019

Esitutkinta VHS Muu Lupa Pakkokeinot Käytös
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Kuvio 14. Luvussa 3 käsiteltyjen viiden laitoksen otannalla kantelusyiden jakauma 

vuonna 2020 selvitys- ja lausuntopyyntöjen perusteella 

 

Tarkasteltaessa viiden poliisilaitoksen vuoden 2020 tilastoja huomataan, että kaikilla 

laitoksilla esitutkinta-aiheen kantelumäärä vaihteli neljän ja yhdeksän välillä. Eniten 

esitutkintakanteluja oli Sisä-Suomen alueella (9). Vähiten oli Lounais-Suomessa (4). 

Samassa todetaan, ettei minkään aiheen määrät heitelleet vuositasolla sen enempää. 

Valvonta- ja hälytyssektorin lukemat vuoden 2020 aikana ovat yhden ja kuuden välillä. 

Aiheen ”muu” lukemat sen sijaan nollan ja kuuden välillä. 

 

4.3 Kanteluiden syyt yhteensä 2019 ja 2020 

Yhteensä vuosien 2019 ja 2020 lausunto- ja selvityspyyntöjä pyydettiin 177 kappaletta 

joko eduskunnan oikeusasiamiehen tai Poliisihallituksen kautta. Alla oleva taulukko 

kuvaa vuosien yhteenlaskettua kanteluaihejakaumaa (ks. kuvio 15). 

 

Kanteluiden syyt 2020

Esitutkinta VHS Muu Hallintotoiminta Lupapalvelu Pakkokeinot Käytös
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Kuvio 15. Luvussa 3 käsitellyn viiden laitoksen otannalla kantelusyiden jakauma vuosien 

2019 ja 2020 selvitys- ja lausuntopyyntöjen perusteella 

 

Johtopäätöksenä voi todeta, että molempien vuosien 2019 ja 2020 kantelun yleisimpänä 

syynä on esitutkinta. Voidaan myös todeta, ettei vuosien välillä ole todella suurta eroa 

minkään kanteluaiheen muutoksissa. Prosentuaalisesti suurin muutos on ”muu syy” -

aiheen alla, jonka ero on 13%. 

 

4.4. Syitä eri kanteluiden määrälle 

Yle uutisoi 15.7.2020, että suomalaiset eivät luota poliisin kykyyn selvittää rikoksia yhtä 

hyvin kuin ennen. Poliisibarometri pohjautui vuoden 2020 saatuihin tietoihin, pääosin 

ennen koronapandemiaa. Poliisibarometri perustuu käyntihaastatteluihin pitkällä 

aikavälillä. Uutisessa mainitun tutkimuksen otanta on 1082 henkilöä. Tutkimuksessa käy 

ilmi, että poliisi sai kansalaisilta huonommat arvosanat asuntomurtojen selvittämisessä 

kuin kertaakaan ennen 2000-luvulla. Poliisiin luotto väkivaltarikosten selvittämisessä ja 

kiireellisissä hälytyksissä on myös laskenut. On mainittava tässä yhteydessä, että täysin 

laskusuunnassa luotto ei ole, sillä huume- ja talousrikoksissa luotettiin yhtä vahvasti 

poliisin kykyyn selvittää rikoksia kuin ennenkin. (Yle.fi. Luettu 3.4.2021.) Poliisibarometrin 

tulokset sekä esitutkintakantelujen määrä kuvastaa joissain määrin kantelijoiden 

tyytymättömyys poliisin esitutkintaan. 

 

Helsingin Sanomat tutki ja uutisoi 25.4.2021 poliisien tutkinnoista 

ihmiskaupparikosepäilyissä ja -tapauksissa. Selvityksen perusteella monia tapauksia ei 

Kanteluiden määrä 2019 ja 2020

Esitutkinta VHS Muu Lupa Pakkokeinot Käytös Hallintotoiminta
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oteta käsittelyyn lainkaan tai ne tutkitaan puutteellisesti. Lisäksi käy ilmi, ettei osaa 

tutkinnoista teknisesti päätetä, mutta niiden annetaan seisoa vuosia. Tapauksista syntyy 

sellainen kuva, ettei poliisi aina tunnista ihmiskaupan piirteitä. Kanteluita päätettiin muun 

muassa siviiliriita-asioina sekä näytön saamattomuuden vuoksi, vaikkei poliisi ollut kuullut 

edes rikoksen uhria. (Hs.fi. Luettu 25.4.2021.) Esitutkintakantelut saattavat siis johtua 

myös poliisin kyvyttömyydestä tunnistaa rikoksia tai rikoskokonaisuuksia. 

 

Esitutkintakanteluiden yksi syy on resurssipula, joka tarkoittaa poliisien olevan 

ylityöllistettyjä. Alueellista vaihtelua tilanteessa on. Yle uutisoi 22.1.2021 resurssipulan 

vaivaavan poliisia (Yle.fi. Luettu 9.5.2021). Uutisen mukaan poliisilta jää vuosittain 

lukuisa määrä rikoksia selvittämättä ja tutkimatta. Näin ollen poliisi joutuu priorisoimaan 

rikosten tutkintaa sekä keskeyttämään ja päättämään tutkintoja, mitkä aiheuttavat 

epäoikeudenmukaisuutta asianosaisissa ja asianosaiset alkavat kyseenalaistaa 

lainmukaisuutta. 

 

Oikeusasiamies.fi -sivustolla ohjeistetaan kantelemaan muun muassa silloin, kun 

viranomainen rikkoo lakia viivyttelemällä paljon työssään tai ei perustele päätöksiään 

kunnolla (Oikeusasiamies.fi. Luettu 10.5.2021). Tällaiset ohjenuorat ovat omiaan sille, 

että kantelijat kokevat tehtäväkseen kannella esimerkiksi esitutkinnan viivästymisestä. 

 

Havaitsemiani syitä puoltaa hallituksen esitys, jonka mukaan laillisuusvalvojien 

ratkaisujen mukaan esitutkintakanteluihin taustalla on puutteelliset resurssit ja suuret 

työmäärät. Esille on nostettu myös se, että syynä voi olla esitutkintakanteluihin myös 

poliisin tiedonkulkuongelmat sekä inhimilliset syyt, kuten unohtaminen. (HE 222/2010 vp, 

43.) 

 

Lupa-asioihin liittyvät kantelut todennäköisesti liittyvät yleisesti ottaen omaan etuun. 

Ajokielloista kantelulla ja aselupaa hakiessa saatetaan pyrkiä saattaman asia uudelleen 

käsiteltäväksi tai halutaan muuten varmuus sille, että on toimittu lain mukaan. Lupa-

asioiden suhteellisen vähäinen kantelumäärä voi johtua myös siitä, ettei kantelu ole 

muutoksenhakukeino. 

 

Valvonta- ja hälytyssektorin kanteluiden määrästä on havaittavissa ihmisten yleinen 

luottamus poliisiin ja virkatehtävien hoitamiseen. Vuosittain poliisi hoitaa noin miljoona 

hälytys- ja oma-aloitteista tehtävää (Poliisi.fi. Luettu 28.4.2021). Siltikin kanteluita tulee 

tehtävämäärään suhteutettuna vähän. Kuitenkin useat kantelut viittaavat siihen, että 

poliisin toimintaa ja lainmukaisuutta kyseenalaistetaan. Voidaan kuitenkin todeta, että 

pääosin kansalaiset luottavat siihen, mitä poliisi tekee. Tätä tukee myös valtioneuvoston 



 

 

47 

tutkimus vuodelta 2020, jossa todetaan, että 66 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä 

mieltä, että poliisi pystyy kantamaan pääosin vastuun yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden takaamisessa ja 18 prosentin mielestä kokonaan (Sisäministeriö 2020: 

Sisäministeriön julkaisuja 2020:12, 53-54.) Tämäkin valtioneuvoston tutkimus pohjautuu 

poliisibarometriin, josta kerrottiinkin jo esitutkintakantelutulosten yhteydessä. 

 

Yhdysvaltojen poliisista uutiskanava BBC julkaisi Pew Research Center:n 

tutkimustuloksen, jossa Yhdysvaltalaiset arvioivat Yhdysvaltojen poliisin onnistuvan 55-

60 prosenttiyksikön kannatuksella kansalaisten suojelemisessa (Bbc.com. Luettu 

28.4.2021). Tähän tilastoon verrattaessa Suomen poliisi on onnistunut kiitettävästi 

työtehtävässään. 

 

Käytöksestä tuli vain muutama kantelu. Poliisin käytös on yleisesti hyvää, jota tukee myös 

valtioneuvoston tutkimus, jossa poliisin onnistumista arvioidessa prosentit liikkuvat 80 

paikkeilla molempiin suuntiin (Sisäministeriö 2020: Sisäministeriön julkaisuja 2020:12, 

89-90. Luettu 18.4.2021). 

 

Poliisitutkinnasta, virka-avusta tai rasismista/syrjinnästä ei tullut yhtään kantelua. 

Voidaan siis todeta, että poliisi on vähintäänkin onnistunut näillä osa-alueilla eikä kukaan 

ole edes kyseenalaistanut poliisin toimintaa. 

 

Pakkokeinot ja niiden kantelumäärät ovat nähdäkseni hyvällä tasolla. On todennäköistä, 

että pakkokeinoista tullaan jatkossakin kantelemaan, koska niillä on isot vaikutukset. On 

mahdollista myös jonkun yrittävän saada jokin kantelun aihe, esimerkiksi kotietsintä, 

hyödyntämiskieltoon laittomuuden vuoksi. 

 

”Muu syy” -aiheesta johtuneista kanteluista ei voi tehdä oikeastaan hirveen isoja 

johtopäätöksiä. Ainoastaan niistä näkee sen, mistä kaikista poliisin eri tehtävistä 

kannellaan. Näin voidaan nähdä poliisin tehtäväkentän monisäkeisyys sekä se, että 

kaikista virkatehtävistä voi kannella.  

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että poliisin suuresta tehtävämäärästä 

huolimatta kanteluiden määrä on vähäinen eli poliisi onnistuu virkatehtävillään 

objektiivisesti arvioiden kiitettävästi. On huomattava kuitenkin, etteivät kaikki poliisin 

väärinkäytökset tai lainvastaisuudet päädy kantelutilastoihin, sillä ne sivuutetaan tai niistä 

tehdään rikosilmoitus. Sivuutuksen syitä saattaa olla kohteen halu olla saattamatta sitä 

arvioitavaksi tai asian tuntemattomuus juridisesta näkökulmasta. 
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Yleisesti ottaen tutkimustulokset eivät yllättäneet. Oletin, että useiden kanteluiden 

taustalla on joko kantelun tekijän laintuntemattomuus tai oman edun ajaminen. Yllätys oli 

suuri määrä niistä kanteluista, joista eduskunnan oikeusasiamies ei pyydä lausuntoa tai 

selvitystä. Asian voi tulkita kahdella tavalla. Suuri osa kanteluista on perättömiä tai 

eduskunnan oikeusasiamies osaa heti sanoa, ettei kyseessä ole lainvastaisuus tai 

epäkohta. Toisesta näkökulmasta eduskunnan oikeusasiamies näkee suuren osan 

helposti ratkottavana eikä täten ole tarpeen pyytää lausuntoa tai selvitystä. 

 

Kappaleessa 3.5.6 käsitellään kanteluiden määrää suhteessa asukaslukuun. Tilastosta 

on nähtävissä, ettei ole suurta poikkeamaa kanteluissa suhteessa asukaslukuun. Muut 

laitokset ovat vuoden 2019 osalta 9,8 ja 12,8 välillä, mutta Helsinki tekee pienimuotoisen 

poikkeuksen olemalla reilusti yli keskiarvon lukemalla 24,6 (ks. taulukko 1). Keskiarvon 

yllä oleminen näin ollen merkitsee sitä, että Helsingissä kannellaan muihin verrattuna 

enemmän suhteessa asukaslukuun. Vuoden 2020 osalta muut laitoksen ovat 9,6 ja 15,2 

välillä, mutta Helsingin vertailuluku on 29,7 (ks. taulukko 1). Näiden molempien vuosien 

osalta Helsingin tilastot poikkeavat reilusti koko Suomenkin keskiarvosta. Tämä kuitenkin 

saattanee selittyä esimerkiksi sillä, että Helsingin poliisin toiminnasta yhdessä asiassa 

saatetaan kannella moneen kertaan, kuten Elokapina-mielenosoituksen yhteydessä 

tapahtuneessa kaasusumuttimen käytöstä lokakuussa 2020. Kantelujen suurta määrää 

suhteessa asukaslukuun saattaa myös johtua siitä, että poliisin toimintaa ja yksittäisiä 

tehtäviä kuvataan useammin ja ne tehdään näin ollen monen ihmisten nähtävillä. 

 

Kahden edellisen kappaleen havaintoja puoltaa kappaleen 3.5.6 taulukko (ks. taulukko 

2.), josta näkee sen, ettei Helsinki poikkea muista poliisilaitoksista niin erityisesti selvitys- 

tai lausuntopyyntöjen osalta kuin kanteluiden määrässä suhteessa asukaslukuun. Näin 

ollen voidaan todeta, että Helsingin kanteluista laillisuusvalvoja ei pyydä niin useasti 

selvitys- tai lausuntopyyntöä kuin muiden laitosten kohdalla. Näin ollen on todennäköistä, 

että samasta asiasta kannellaan useasti tai ne ovat muuten helposti ratkottavissa.  

 

On huomioitava, että tässä opinnäytetyössä olevien syiden otanta on vain osa koko 

Suomen kanteluiden määrästä. Selvitys- tai lausuntopyyntöjen osalta käsitellään vain 

viittä poliisilaitosta, vaikka Suomessa paikallispoliisilaitoksia on yksitoista sekä 

Ahvenanmaan poliisilaitos. Lisäksi on huomioitava se, että opinnäytetyössä käsitellään 

vain niitä kanteluita, jotka on tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle. Rajauksien vuoksi 

opinnäytetyön tuloksista ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä eikä yleistyksiä. 

Tutkimustulokset ovat enemmän suuntaa antavia. 
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5  POHDINTA 

5.1  Eettisyys 

Tutkimuksessa pyritään noudattamaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Tieteellisten 

käytäntöjen lähtökohtia ovat muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus 

tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa, esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa koko 

tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksessa sovelletaan tieteelliselle tutkimukselle ja sen 

kriteereille tyypillisiä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Edellytetään 

myös, että opinnäytetyön tutkija on ottanut muiden tutkijoiden töitä ja saavutuksia 

asianmukaisesti huomioon ja viittaavat heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 2012, 6.) 

 

Tutkimus toteutettiin tilastoanalyysinä. Jokaista tutkimukseen saatua tilastoa kohdeltiin 

samalla tavalla, kunnioittavasti ja pidettiin yhtä luotettavana koko tutkimusprosessin ajan 

aineiston saamisesta johtopäätöksiin. Opinnäytetyössä on viitattu niihin kaikkiin muihin 

julkaisuihin ja töihin, joista on otettu tietoa tai ajatuksia. Tiedonhankinnassa on pyritty 

kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon lähteen luotettavuus, ajankohtaisuus ja se, 

onko se jälkikäteen muokattavissa. Tutkimusmenetelmistä kerrotaan luvussa 3.1. 

 
5.2  Luotettavuuden arviointi 

Mittaustuloksen reliabiliteetti voidaan määritellä tosiarvoteorian näkökulmasta 

suoraviivaisesti: mittaustulos on reliaabeli, jos sen tulos samasta kohteesta uudelleen 

mitattuna pysyy samana. (Ketokivi 2015, 98). Validiteetti ilmaisee, missä määrin on 

onnistututtu mittaamaan sitä, mitä piti (Nummenmaa ym. 2018, 20). Nähdäkseni tässä 

tutkimuksessa on onnistuttu reliabiliteetissa, koska kantelutilastot eivät voi enää muuttua. 

Tietysti pientä hajontaa voi olla tulkitsemisasioissa, mutta tällöinkään kyse ei ole monesta 

kantelusta eikä täten vaikuta olennaisesti lopputulokseen. Validiteetti on tässä 

opinnäytetyössä onnistunut. Tarkoitus oli tutkia kantelutilastoja, niiden määrää ja 

suhdetta asukaslukuun. Näissä tarkoituksissa on onnistuttu. 

 

Tilastot ovat luotettavia, sillä kantelutilastoissa ei ole väärinymmärtämisen 

mahdollisuutta, toisin kuin esimerkiksi Webropol-kyselylomakkeessa. Luotettavuutta 

puoltaa myös se, että kanteluvastaavat oikeusyksiköissään tekevät tilastoinnit 

virkavastuulla. Tilastot ovat myös luotettavia, sillä kaikki tutkimuksen alla olevat laitokset 

toimittivat omat tilastonsa. Mahdollisesti niiden laitosten, jotka eivät ole mukana tässä 

työssä, tilastojen tulokset saattaisivat hieman vaihdella, mikäli tutkittaisiin niitä muita 

laitoksia. Vastaukset olisivat todennäköisesti silti saman sisältöisiä. Tämän vuoksi tämä 
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viiden laitoksen otanta antaa hyvän ja luotettavan suuntaa antavan kuvan tämän hetken 

yleisimmistä syistä kannella. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää keräämäni relevantti ja nähdäkseni laaja tietoperusta, 

jota on hyödynnetty tutkimustulosten analysoinnissa monipuolisesti. Tietoperusta antaa 

myös kantelijoista ensikertaa lukevalle laajan tiedon, jotta tilastojen tulkinta ja 

ymmärtäminen on helpompaa. Tutkimukseen sisältyvä lainsäädäntö liittyi pääasiassa 

laillisuusvalvontaan sekä eduskunnan oikeusasiamieheen. Lainsäädäntö oli kuitenkin 

vain yleisellä tasolla olevaa normistoa, eikä aiheen rajauksen vuoksi perehdytty sen 

koommin poliisilaitoskohtaisiin ohjesääntöihin tai oikeusyksiköiden perustamisprosessiin. 

Tietoperusta lähteineen ovat jälkikäteen todennettavissa kyseisistä lähteistä. 

Tietoperusta on rajattu tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten näkökulmasta 

olennaiseen tietoon. 

 

Muutama kantelu oli tilastoitu siten, että tutkimuksen tekijä on joutunut asettamaan sen 

johonkin aihealueeseen omalla harkinnallaan. Tällainen toimi on luotettavuuden kannalta 

kyseenalainen, vaikkakin tutkija pyrki noudattamaan valitsemaansa sekä muiden 

poliisilaitosten tilastointilinjaa. Tällaiseen omaan harkintaan sisältyy kuitenkin 

virhemahdollisuus. 

 
5.3  Tutkimusprosessin onnistuminen 

Nähdäkseni tutkimuskysymyksiin vastaaminen oli ajankohtaista sekä löysi vastaukset 

tärkeisiin aiheisiin. Onnistuin vastaamaan tutkimuskysymyksiin tarkasti ja laajasti. 

Kaikkien poliisilaitosten kantelutilastojen käyttäminen olisi antanut vieläkin laajemman ja 

yleistävän tutkielman, mutta se ei ollut mahdollista laajuutensa sekä resurssien 

puitteissa. 

 

Yksi ehdoton onnistumisen tekijä oli iso motivaatio opinnäytetyön tekemiselle. Sen sijaan 

tutkimuksessa harmaita hiuksia aiheutti tilastojen saamisen vaikeus oikeusyksiköistä, 

koska oikeusyksiköt eivät olleet kirjanneet samalla tavalla kantelutilastoja. Todettakoon 

kuitenkin, että onnistuin näiden viiden poliisilaitoksen osalta kuitenkin yhtenäiseen 

tilastointiin. Kaikkia tilastoja kuitenkin käsiteltiin yhtä luotettavasti riippuen siitä, mikä oli 

lähettäjän ”titteli” tai mistä oikeusyksiköstä tilastot tulivat. Tutkimuksessa myös aiheutti 

vaikeuksia se, että se käsitteli useampaa kuin yhtä asiaa ja useampaa kuin yhtä laitosta. 

Tämän vuoksi aiheen rajaus oli tärkeää ja välttämätöntä. Aihe oli jokseenkin laaja, joten 

ei ollut mahdollista kirjoittaa kaikkea, mitä ehkä olisi halunnut. 
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Teoriaa laillisuusvalvonnasta ja kanteluista löytyi jokseenkin paljon. Sen sijaan tilastoja 

ei ollut saatavilla ilman erillistä pyyntöä. Tämän vuoksi ainoa keino oli pyytää kyseiset 

tilastot oikeusyksiköiltä. Tilastollinen tutkimus oli mielestäni paras vaihtoehto tutkimuksen 

tekemiseen, koska tilastot ovat numeraalisia sekä kukaan kantelun kohteista ei saa olla 

tunnistettavissa julkisuuslain pohjalta. 

 

Sekä keräämäni tietoperusta että aineisto olivat tarpeeksi laajoja opinnäytetyön 

tutkimusaineiston analysoimiseksi. Tietoperusta on nähdäkseni kerätty laadukkaista 

lähteistä ja se vastaa hyvin opinnäytetyön tutkimuksellista sisältöä. Tutkimuksessa olevat 

uutiset sitovat aiheen käytäntöön sekä nykyhetkeen. 

 
5.4 Jatkotutkimus 

Tutkimusprosessin aikana ja tuloksia arvioitaessa nousi useita erilaisia kehitysideoita 

kanteluihin ja laillisuusvalvontaan liittyen: 

 

1. Kantelutilastot muuttuvat vuosittain, joten kantelututkimusten tekeminen jatkossakin 

on tärkeää ajankohtaisen tilaston saamiseksi. Jatkotutkimuksena voisi tehdä tähän 

opinnäytetyöhön vertailevan tutkimuksen, jossa vertailisi niiden eri laitosten 

kantelutilastoja, joita ei tässä opinnäytetyössä käsitellä luvussa 3.5. 

 

2. Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista vain osasta pyydetään selvitys- 

tai lausuntopyyntö. Tutkimuksen voisi tehdä siitä, mistä eri syistä suuresta osasta ei 

pyydetä selvitys- tai lausuntopyyntöä. Toinen jatkotutkimus voisi olla, mikä on 

tällaisten kanteluiden osuus kunkin poliisilaitoksen alueella. 

 

3. Kanteluja voisi tutkia valtioneuvoston oikeuskanslerin näkökulmasta tai siten, että 

ottaa huomioon kaikki kantelut poliisin toiminnasta riippumatta siitä, mille taholle on 

kanneltu. 

 

4. Tutkimuksen voisi tehdä siitä, miten eduskunnan oikeusasiamies on linjannut 

rajatapauksia poliisiin liittyvissä kanteluissa ja avata niiden päätösten ratkaisevia 

syitä. 

 

5. Haastattelututkimuksen voisi tehdä, kuinka poliisit kokevat kantelun kohteeksi 

joutumisen sekä kuinka omaa toimintaa tarkastellaan itsensä sekä muiden toimesta 

tulevaisuuden varalle. 
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