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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtio·
neuvoston oikeuskanslerista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle on vuoden 1999 valtiopäivillä annettu hallituksen esitys n:o
17511999 vp laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Nyt koolla oleva eduskunta, jolle perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä
n:o 6/2000 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
valtioneuvoston oikeuskanslerista
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa, että
valtioneuvoston pöytäkirjat laaditaan oikein.

Soveltamisala
Tässä laissa säädetään perustuslaissa tarkoitetusta oikeuskanslerin laillisuusvalvonnasta ja oikeuskanslerinvirastosta.
Oikeuskansleri valvoo asianajajien toimintaa niin kuin asianajajista annetussa laissa
(496/1958) säädetään.
2 §

Valtioneuvoston ja tasavallan presidentin
virkatointen laillisuuden valvonta
Jos oikeuskansleri valtioneuvoston tai tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta valvoessaan havaitsee, että valtioneuvoston, valtioneuvoston jäsenen tai tasavallan presidentin päätös tai toimenpide antaa
aihetta huomautukseen, hänen tulee esittää
huomautuksensa perusteluineen. Jos se jätetään ottamatta huomioon, oikeuskanslerin
tulee merkityttää kannanottonsa valtioneuvoston pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä
muihin toimenpiteisiin.
Jos oikeuskansleri katsoo valtioneuvostossa käsiteltävässä asiassa jonkin oikeudellisen
seikan antavan siihen aihetta, hän voi merkityttää kantansa valtioneuvoston pöytäkirjaan.
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3 §

Viranomaistoiminnan ja muun julkisen
toiminnan valvonta
Valvoessaan tuomioistuinten ja muiden
viranomaisten toimintaa sekä julkisten tehtävien hoitamista oikeuskansleri käsittelee
hänelle osoitettuja kirjallisia kanteluja ja viranomaisten ilmoituksia. Oikeuskansleri voi
myös ottaa asian käsiteltäväksi omasta aloitteestaan.
Oikeuskanslerina on oikeus suorittaa tarkastuksia valvontavaltaansa kuuluvissa viranomaisissa, laitoksissa ja muissa toimintayksiköissä.
Oikeuskansleri tarkastaa rangaistus tuomiot,
joita koskevia ilmoituksia erikseen säädetyin
tavoin lähetetään oikeuskanslerinvirastoon.

4§
Tutkittavaksi ottaminen
Oikeuskanslerin on tutkittava asia, jos on
aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontaval-

2

EV 20/2000 vp- HE 175/1999 vp

taan kuuluvan henkilön, viranomaisen tai
muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai
jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka
jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. Oikeuskansleri ei kuitenkaan tutki kantelua, joka koskee yli viisi
vuotta vanhaa asiaa, ellei kantelun tutkimiseen ole erityistä syytä.
Asian siirtämisestä eduskunnan oikeusasiamiehelle säädetään erikseen.

5§

tu niissä puutteita tai ristiriitaisuuksia taikka
jos ne ovat aiheuttaneet oikeudenkäytössä tai
hallinnossa epätietoisuutta tai eriäviä tulkintoja.
8 §

Virka-apu
Oikeuskanslerilla on tehtäviään suorittaessaan oikeus viipymättä saada kaikilta viranomaisilta sellaista virka-apua, jonka antamiseen asianomainen viranomainen on toimivaltainen.

Asian selvittäminen
9 §
Kantelun johdosta tai muutoin oikeuskanslerin käsiteltäväksi tulleessa asiassa hankitaan oikeuskanslerin tarpeelliseksi katsoma
selvitys.
Jos on syytä olettaa, että asia saattaa antaa
aihetta oikeuskanslerin toimenpiteeseen, asianomaiselle valvontavaltaan kuuluvalle henkilölle, viranomaiselle tai muulle yhteisölle
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Oikeuskanslerina on oikeus saada laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot
ja asiakirjat maksutta.

6 §

Oikeuskansleri

Toimenpiteet

Oikeuskanslerina on yksinään päätösvalta
kaikissa hänen virkaansa kuuluvissa asioissa.
Oikeuskanslerin tehtäviä hoitaa oikeuskanslerin ohella apulaisoikeuskansleri ja tämän ollessa estyneenä apulaisoikeuskanslerin
sijainen.
Oikeuskansleri ratkaisee erityisesti valtioneuvoston valvontaa koskevat asiat sekä periaatteelliset ja laajakantoiset asiat. Tehtävien
jakamisesta oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin kesken päättää oikeuskansleri
apulaisoikeuskansleria kuultuaan.

Jos virkamies, julkisyhteisön työntekijä tai
muu henkilö julkista tehtävää hoitaessaan on
menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, oikeuskansleri voi
antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen
varalle, mikäli hän ei harkitse olevan aihetta
syytteen nostamiseen. Huomautus voidaan
antaa myös viranomaiselle tai muulle yhteisölle.
Jos asian laatu niin vaatii, oikeuskansleri
voi kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai
hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn.
Jos yleinen etu vaatii, oikeuskanslerin on
ryhdyttävä toimenpiteisiin oikaisun saamiseksi lainvastaiseen tai virheelliseen päätökseen tai menettelyyn.

7 §

Aloiteoikeus
Oikeuskanslerina on oikeus tehdä ehdotuksia säännösten ja määräysten kehittämiseksi
ja muuttamiseksi, jos valvonnassa on havait-

Tietojen ja asiakirjojen maksuttomuus

10 §

11§

Apulaisoikeuskansleri
Apulaisoikeuskansleri ratkaisee samalla
vallalla kuin oikeuskansleri hänen käsiteltävikseen kuuluvat asiat.
Oikeuskanslerin ollessa estyneenä apulaisoikeuskansleri hoitaa hänen tehtäviään.
Apulaisoikeuskanslerin ollessa estyneenä
oikeuskansleri voi kutsua apulaisoikeuskanslerin sijaisen hoitamaan apulaisoikeuskanslerille kuuluvia tehtäviä. Sijaisen hoitaessa
apulaisoikeuskanslerin tehtäviä sijaisesta on
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14 §

vastaavasti voimassa, mitä tässä laissa säädetään apulaisoikeuskanslerista.

Kansliapäällikön nimittäminen
Oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön
nimittää tasavallan presidentti oikeuskanslerin tehtyä asiasta esityksen. Virka täytetään
sitä haettavaksi julistamatta.

12 §

Oikeuskanslerinvirasto
Oikeuskanslerin ratkaistaviksi kuuluvien
asioiden valmistelua ja muiden oikeuskanslerin toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamista varten valtioneuvostossa on oikeuskanslerin johtama oikeuskanslerinvirasto.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään oikeuskanslerinviraston organisaatiosta ja virkamiehistä sekä asioiden ratkaisemisesta oikeuskanslerinvirastossa. Yksityiskohtaisempia määräyksiä näistä voidaan antaa oikeuskanslerin vahvistamassa työjärjestyksessä.

15 §

Virkasyytepaikka
Oikeuskanslerinvirastossa asioita esittelevää virkamiestä syytetään virkarikoksesta
Helsingin hovioikeudessa.

13§

16 §

Oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin
virkavapaus

Voimaantulo

Oikeuskansleri voi ottaa itselleen ja myöntää apulaisoikeuskanslerille virkavapautta
enintään 30 päivää vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapautta oikeuskanslerille
ja apulaisoikeuskanslerille myöntää tasavallan presidentti.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 2000.
Tällä lailla kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annettu valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesääntö (1697/1992) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Laki
valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta
annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (122411990) 1 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kmn se on laissa 1469/1995, seuraavasti:
1§
Valtioneuvoston oikeuskansleri vapautetaan velvollisuudesta valvoa lain noudattamista sellaisissa eduskunnan oikeusasiamiehen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, jotka
koskevat:

1) puolustusministeriötä, valtioneuvoston
ja sen jäsenten virkatointen laillisuuden valvontaa lukuun ottamatta, puolustusvoimia,
rajavartiolaitosta ja Suomen osallistumisesta
Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen
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perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetussa laissa (514/1984) tarkoitettua rauhanturvaamishenkilöstöä sekä sotilasoikeudenkäyntiä;

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä

Laki
pakkokeinolain 7 luvun 1 §:n 1 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

Tällä lailla kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987)
7 luvun 1 §:n 1 momentti.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2000

2 §
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä

