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Alkusanat

Tämä kirja saattaa loppuun access to justice -teemaan keskittyneen tutkimus-

ten sarjan. Sarjassa on tutkittu sovittelua (2006), välimiesmenettelyä (2007 

ja 2008), oikeudenkäynnin varalta tehtyjä sopimuksia (2009), sopimuspoh-

jaisia lautakuntia (2011) sekä kollektiivista oikeussuojaa (2017). Nämä tutki-

mukset ovat kaikki tavallaan epäonnistuneet: yleispätevää ja käytännössä 

toimivaa ratkaisua – konfliktinhallinnan filosofin kiveä – ei ole löytynyt. Tä-

mä kirja ottaa tarkasteluun julkisten asiamiesten tuen ja samalla potentiaalin 

oikeuksiin pääsyssä. Aihe on mitä ajankohtaisin. Kansainvälisessä tutkimuk-

sessa julkisten asiamiesten järjestelmät ovat nousseet keskusteluteemaksi. 

He edustavat access to justice -tutkimuksen viimeistä sanaa tai ainakin sen 

viimeistä virtausta.

Mikään aikaisemmin tutkituista keinoista ei tunnu edes kohtalaisella var-

muudella takaavan oikeuksiin pääsyä. Luultavaa on, että julkisten asiamies-

ten tutkimus päätyy samaan. Access to justice -tutkimuksethan tuntuvat aina 

noudattavan sykliä. Niissä käy ilmi, että on olemassa lukuisia keinoja ja jär-

jestelyjä, joilla tätä päämäärää voidaan tavoitella – siihen koskaan pääsemät-

tä. Kaikilla mekanismeilla on luontaiset vahvuutensa ja heikkoutensa, jotka 

määrittävät eri oikeussuojakeinojen luontaiset käyttöalat. Yhä ilmeisemmäl-

tä alkaa näyttää, että toimiva oikeuksiin pääsyn järjestelmä on rakennettava 

paloista tai oikeammin pala kerrallaan. Tämä tutkimus yrittää määrittää yh-

den palan paikan ja potentiaalin oikeuksiin pääsyä haettaessa.

Vaikkakaan sitä ei tässä tutkita, vaikuttaa todennäköiseltä, että palasten 

koko, muoto, suhteet ja paikka oikeuksiin pääsemisen kartalla vaihtelevat 

eri maissa. Siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset, sosiaaliset, taloudelliset ja 

ehkä jossain määrin myös poliittiset tekijät. Näin jokaisella oikeusjärjestyk-

sellä on oma optimaalinen konfliktinhallinnan järjestelmänsä. Tämä nousee, 

niin epämuodikasta kuin onkin se sanoa, lopulliseksi esteeksi esimerkiksi 

Euroopan unionin yhtenäistämispyrkimyksille. Yhtenäistäminen onnistuu 

vain yksityiskohdissa. Yhtenäistämisen, onnistui se tai ei, ansiona kuitenkin 

on, että se kertoo, mitä kaikkea on olemassa.
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Aiheen ajankohtaisuus ei ole sattumaa. Julkiset asiamiehet kaipaavat ki-

peästi tutkimustietoa. Tosin Suuresta Linjasta ei ole epäselvyyttä: instituutio 

laajenee yhä uusille yhteiskunnan, talouden ja politiikan alueille. Sen sijaan 

yksityiskohdissa, millaisia julkisia asiamiehiä perustetaan, mitä he tekevät ja 

millaisia valtuuksia heille annetaan, tuntuu vallitsevan yleismaailmallinen 

linjattomuus. Tosin vanha poliittinen viisaus kuuluu, että linjattomuuskin 

on linja. Apua oikeuspoliittisiin valintoihin ja lakien tulkintaan tällainen ni-

hilistinen aforismi ei ymmärrettävästi tuo. Julkisten asiamiesten järjestelmä 

kaipaa kaikkialla perushuoltoa, paikoin myös rakenteellisia peruskorjauk-

sia. Vaikuttaa vahvasti siltä, että julkisten asiamiesten järjestelmästä ei poh-

joismaissakaan saada irti täyttä potentiaalia oikeuksiin pääsemisen keinona, 

vaikka pohjoismaita pidetään asiamiesjärjestelmän kotina.

Tutkimuksellinen access to justice -jatkumo näkyy kysymyksenasette-

lussa, argumentaatiossa ja etenkin lähteiden käytössä. Jos asiaa on käsitelty 

sarjan aikaisemmissa tutkimuksissa, esityksessä viitataan ensisijaisesti kysei-

seen lähteeseen, ellei uutta, käänteentekevää aineistoa ole saatavissa. Joissa-

kin kohdin joudun tarkistamaan aikaisempaa tutkimustani. Parikymmentä 

vuotta sitten kirjoitettu esitys on useimmiten jäänyt ajastaan jälkeen. Sillä on 

enintään aatehistoriallista arvoa.

Porthaniassa joulukuussa 2021 

Risto Koulu
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”Ombudsman schemes have become a significant and permanent 

feature of legal systems across the world in recent decades, with the 

model developing from a constitutional accountability tool to an 

independent complaints mechanism widely used in the private sector.”

”Jotta valittaminen ei kaatuisi osaamisen puutteisiin, on kansalaisten 

avuksi palkattu liuta erilaisia asiamiehiä. On potilas-, sosiaali-, 

kuluttaja- ja lapsiasiamiestä, tasa-arvo- ja vähemmistövaltuutettua.”

”—— jos viranomainen jättää käyttämättä sille laissa säädettyä 

toimivaltaa, se on yhtä vakava asia kuin toimivallan ylittäminen.”

”The courts and Ombudsman occupy parallel universes.”





31. Johdanto

1.1 Hyvinvointivaltion oikeutta 
hakemassa

Keskustelu oikeuksista ja oikeuksiin pääsemisestä eli vanhahtavasti oikeus-

suojasta hukkaa helposti metsän puilta.1 Tällaisessa keskustelussa ihmisen 

luontainen taipumus paeta yksityiskohtiin voittaa yllättävän usein. Metsän 

hukkuminen näkyy myös ”edistyksellisessä” access to justice -tutkimuksessa, 

perinteisestä prosessioikeudellisesta lainopista puhumattakaan. Kiistelem-

me oikeudenkäyntikynnyksen oikeasta tasosta, mietimme mahdollisuuksia 

rahoittaa oikeudenkäyntejä tai taitamme paljolti tunnepohjalta peitsiä vaih-

toehtoisen riidanratkaisun paremmuudesta verrattuna johonkin, tavallisesti 

fiktiiviseen oikeudenkäynnin optioon. Tähän pintakuohuun katoaa kaikkein 

olennaisin kysymys: takaako hyvinvointivaltio ja tässä tapauksessa etenkin 

sen pohjoismainen sovellus kansalaisilleen myös tosiasiallisesti pääsyn nii-

hin oikeuksiin, joita se auliisti lupaa kansalaisilleen. Tunnetun sanonnan 

mukaan lainsäädäntö on halpaa oikeuspolitiikkaa, koska lakeja on helppo 

säätää. Vasta lakien toteuttaminen maksaa.2 Syystä sanottiinkin, että 1980-lu-

vun puolivälissä vallitsi ”iloinen usko lakikirjaan”.3 Tokaisu oli ehkä tarkoi-

tettu wellerismin pohjaksi, mutta se tuntuu samalla osuvan oikeuspolitiikan 

ytimeen ja pätevän vielä 2020-luvullakin. 

1.  Alkusivun ensimmäinen sitaatti on Ombudsman schemes and effective access to justice –
julkaisusta (2018), toinen taas on otettu Marjut Lindbergin mediauutisesta (Helsingin Sanomat 
19.2.2009). Sitaattia käytetään sellaisenaan Politiikan Sanakirjan valtuutettu-määritelmässä, 
mistä se on lainattu. Kolmas sitaatti puolestaan on Helsingin Sanomien kolumnista 25.2.2021: 

”Poikkeusolot ovat ovella mutta vielä ehtii baariin.” Viimeinen on alustuksesta, joka pidettiin 
julkisten asiamiesten vuoden 2012 maailmankonferenssissa. Alustaja, Philip Joseph aloitti sil-
lä alustuksensa.  
2.  Tämä on toki tiedetty ennenkin. Esimerkiksi kuluttajansuojasta on sanottu, että sen toimi-
vuus ei riipu pelkästään aineellisoikeudellisten säädösten sisällöstä vaan mitä ”suurimmassa 
määrin siitä valvonta- ja seuraamusjärjestelmästä, joka on luotu varmistamaan säännösten 
noudattaminen käytännössä”. Näin Viitanen 2017 s. 470. Vaikka toteamus esitetään kollektiivi-
sesta kuluttajansuojasta, se tietenkin pätee kaikessa kuluttajansuojassa ja ylipäätään kaikkien 
individuaalisten oikeuksien kohdalla.   
3.  Jyränki 1986 s. 3. Yllätys sen sijaan on, että realismi ei vielä 2020-luvun alussakaan ole saa-
nut selvää yliotetta.  
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Kysymykseen kaivataan kipeästi vastausta. Päällisin puolin nimittäin 

näyttää pelottavasti siltä, että hyvinvointivaltiossa oikeuksien ”tuotanto” ylit-

tää oikeussuojan tarjonnan.4 Hyvinvointivaltio sisältää näin rakenteellisen 

ristiriidan, koska aineellinen lainsäädäntö ja prosessilainsäädäntö laajassa 

merkityksessä ovat pysyvästi eri tahdissa. Ensimmäinen antaa, tasa-arvon 

ja hyvinvoinnin nimissä, kansalaisilleen yhä uusia oikeuksia, monet niis-

tä epäselvästi ja tulkinnanvaraisesti määriteltyjä. Oikeuksiin pääsyä tukeva 

lainsäädäntö – eli perinteisesti prosessioikeus ja muodikkaammin moderni 

konfliktinhallintasäätely – ei ole päässyt osalliseksi vastaavasta kehityksestä. 

Oikeuksiin pääsy rakentuu edelleen keskeisesti oikeudenkäynnin ja yksilölli-

sen oikeussuojan eetokselle.5 Toki kehitystä on tapahtunut, sitä ei ole kieltä-

minen, mutta kokonaiskuvaa se ei ole muuttanut. Keskiajan lakimies luulta-

vasti olisi varsin kotonaan nykyisessäkin oikeussuojajärjestelmässä: mikään 

ei ole perustavasti muuttunut. Sen sijaan monet aineelliset oikeudet olisivat 

hänelle todennäköisesti käsittämättömiä, jopa järjenvastaisia. 

Odotukset ”lakien” toteutumisesta kuuluvat ihmisluontoon, minkä ker-

too ikivanha sananlasku ”better no law than law not enforced”.6 Rakenteellis-

ta jännitettä kuitenkin kiristää se, että hyvinvointivaltio kasvattaa odotuksia 

oikeuksiin pääsystä. Jos sitä tutkittaisiin, subjektiivisten vääryyskokemus-

ten kynnys on luultavasti alempana kuin koskaan historiallisena aikana, ja 

se on varmasti matalampi kuin muutama vuosikymmen sitten. Keskiajan 

ihminen tuskin kuvittelikaan saavansa kaikessa oikeutta maan päällä: kaik-

kein vähiten hän odotti siihen apua tuomioistuimilta ja oikeudenkäynniltä.7 

4.  Osuva kielikuva onkin toteamus ”oikeuksin vesittymisestä”, kun tilanteita, joissa oikeuksiin 
pitäisi aidosti päästä, ei oteta ”vakavasti”. Näin Harkoma 2017 s. 23. Oikeusvaltion ja hyvinvoin-
tivaltion peruserosta oikeussuoja-ajattelussa ks. esimerkiksi Eriksson 1992 s. 215. Totta on, että 
kaikki oikeudet eivät vaadi toteuttamista. Meillä on velvollisuuksia, joiden vastinparina ei ole 
oikeutta. Näin kukaan ei edes teoriassa voi vaatia velvollisuuksien noudattamista. Ks. Määttä 
1999 s. 167. Nämä ”oikeudettomat” velvollisuudet ovat kuitenkin kansalaisten arkipäivän nä-
kökulmasta perifeerisiä. 
5.  Oikeustieteen tutkimustakin on moitittu: sen on sanottu ”kehittelevän” yhä uusia oikeuk-
sia ja kvasioikeuksia uhraamatta ajatusta siihen, miten oikeuksiin tosiasiallisesti päästään. Ks. 
Koulu 2017a s. 6. Jälkiviisaasti voidaan sanoa, että 1980-luvun huolestuneisuus ”prosedurali-
soitumisesta” eli aineellisen sääntelyn korvautumisesta menettelysäännöksillä osui pahasti 
harhaan. Uutta menettelysääntelyä ei ole tullut: mainostetut prosessilain uudistukset kuten 
vuoden 1993 alioikeusuudistus olivat pintatason ilmiöitä. Sovitteluinstituution nousua taas on 
vaikea käsitteellisestikään lukea ”proseduralisoitumiseksi”. Sovitteluhan oli varsinkin alussa 
ei-oikeutta, se ei tarvinnut rinnalleen aineellista sääntelyä.   
6.  Sananlasku on kirjasta ”Proverbs, Maxims and Phrases of All Ages” (1893), hakusana ”Law”. 
7.  Pekka Valtonen 2015 s. 107.
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Uudellakaan ajalla suomalaista oikeuskulttuuria ei ole leimannut liiallinen 

riitelyhalukkuus: pikemminkin kansanviisauksissa on varoiteltu oikeuden-

käynteihin antautumisesta, oli oikeudenkäyntiin aihetta tai ei.8 Vaikka oi-

keussuojan kuvainnollinen ”vaje” on selitettävissä monilla tavoilla (vika tus-

kin on yksin yli-innokkaassa lainsäätäjässä), perimmäistä johtopäätöstä on 

vaikea välttää. Hyvinvointivaltio tuntuu, syystä tai toisesta, epäonnistuvan 

oikeuksiin pääsemisen takuumiehenä: sen sijaan oikeuksien luomisessa ja 

keksimisessä lainsäätäjää ei, kuten jo sanottiin, voida syyttää laiskuudesta. 

Monitieteinen konfliktinhallinnan tutkimus on toki kauan sitten havain-

nut ne vaikeudet, joita oikeuksiin pääsemisessä kasaantuu niitä hakevan 

tielle. Kuten tunnettua, etenkin access to justice -liikkeen nimellä kutsuttu 

tutkimussuuntaus otti tästä syystä vaatimuksekseen oikeuksiin pääsemisen 

yleisen edistämisen. Totta on sekin, että erityisesti tämä tutkimus on yli puo-

livuosisataisella taipaleellaan saanut paljon aikaan. Se on muuttanut oikeu-

dellista ajattelua, sen myötä uudistanut oikeuspolitiikkaa ja tuonut vanave-

dessään myös konkreettisia parannuksia. Jälkimmäistä saavutusta ei sovi 

väheksyä. Kynnys hyvistä ideoista käytännön sovelluksiin kun on, oikeuksiin 

pääsemisestä puhuttaessa, korkea.9 Lisäksi kansalaisten odotukset ovat kas-

vaneet nopeammin kuin heidän mahdollisuutensa päästä oikeuksiinsa – eli 

vanhahtavasti oikeussuojansa – on kohentunut. Aineellisen lainsäädännön 

ja prosessilain suhde tuokin lukijan mieleen liisan kokemukset ihmemaassa: 

punaisen kuningattaren valtakunnassa oli nimittäin juostava, jos halusi pysyä 

paikallaan, tässä yhteydessä pysyttää oikeuksiin pääsy tulevaisuudessa edes 

yhtä hyvänä (tai ehkä jonkun mielestä huonona) kuin nykyisin.

8.  Ks. esimerkiksi Koulu 2020 s. 17 ja 130. Oikeudenkäyntien vähäisyys (nyt puhutaan riita-asi-
oista) Suomessa suhteessa väkilukuun voi siis olla kulttuurinen ilmiö. Sen sijaan riita-asioiden 
määrän vähentyminen, joka on jatkunut jo vuosikymmeniä, pakottaa hakemaan selitystä ra-
kenteellisista muutoksista joko lainkäytön järjestelmässä tai yhteiskunnassa. Tutkimuksessa 
syypääksi on, ehkä aavistuksen suoraviivaisesti, leimattu oikeudenkäyntikynnyksen nousu, 
etenkin vuoden 1993 uudistuksen jälkeen. On pidetty selvänä, että riita-aihioiden määrä on 

”hyvin paljon suurempi” kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Sopivissa olosuhteissa (emme tiedä, mil-
laisissa) aihio leimahtaa täysimittaiseksi riidaksi ja päätyy tuomioistuimeen. Ks. Autio 2014 s. 
261. Kyseenalaisempaa sen sijaan on, onko riitelyherkkyys psykologisena ilmiönä lisääntynyt. 
Ks. Autio 2014 s. 171.   
9.  Etenkin vaihtoehtoisen riidanratkaisun tutkimus on kehittänyt lukuisia innovaatioita, jotka 
ovat näyttäneet paperilla erinomaisilta mutta jotka ovat reputtaneet käytännön testin, toisin 
sanoen niihin ei ole tosiasiallisesti turvauduttu. 
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1.2 Valtiollisen lainkäytön kriisi

Siitä, onko kansalaisten pääsy oikeuksiin todella vaikeutunut, ei hevin pääs-

tä yksimielisyyteen. Etenkin väitteet valtiollisen lainkäytön kriisiytymisestä 

kohtaavat vastarintaa: sanotaan, että tutkimuksessa havaitut epäkohdat ovat 

liioiteltuja tai ainakin tilapäisiä, asiamäärien laskeminen tuomioistuintilas-

toissa johtuu vaihtoehtoisen riidanratkaisun yleistymisestä ja niiden edel-

leen. Kriisillä tarkoitetaan tässä perusteltuja epäilyjä siitä, pääseekö keski-

vertokansalainen tosiasiallisesti oikeuksiinsa tuomioistuinten kautta sillä 

varmuudella ja helppoudella, mitä lainsäädäntö olettaa.10 Kriisiytymistä 

väittävä joutuu hänkin turvautumaan epäsuoraan todisteluun. Esimerkiksi 

erityyppisten kanteluiden valtava kasvu todistaa hänen mielestään yhtääl-

tä, että kansalaisten halukkuus ”perätä oikeuksiaan” on kasvanut, toisaalta 

taas sen, että tarve päästä oikeuksiin ei purkaudu normaalisti, toisin sanoen 

tuomioistuinten tai ylipäätään oikeudellisen konfliktinhallinnan mekanis-

mien kautta.11 

Kanteluhan ei ole varsinainen oikeussuoja: se on eräänlainen korvike, 

tosin helppo, nopea ja maksuton. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kantelu 

ei tuo vastausta itse oikeuksiin pääsemiseen. Sitä paitsi kantelu -kategoria 

on liian hajanainen kelvatakseen tutkimuksen tai edes oikeuspoliittiseen 

kielenkäytön pohjaksi. Kanteluiksi luetaan myös valituksia eri lakisääteisille 

(kuluttajariitalautakunta) ja sopimusperusteisille lautakunnille, jotka antavat 

oikeussuojaratkaisuja muistuttavia päätöksiä. Kanteluiksi tällaiset valituksik-

si, hakemuksiksi tai ilmoituksiksi kutsutut yhteydenotot katsotaan sillä muo-

dollisella perusteella, että lautakunnan päätös ei ole täytäntöönpantavissa. 

Konfliktiteoreetikko ei tee tällaista eroa: erimielisyys on saanut päätöksen 

myötä ratkaisunsa.

Tuomioistuimiin luotetaan tavallisesti hyvin, ne ovat muun muassa 

pohjoismaissa luottamuskyselyjen kärjessä. Periaatteessa kyselymittausten 

osoittama korkeakaan luottamus ei kylläkään todista paljoa. Valtiollinen lain-

käyttö (eli pääsy oikeuksiin tuomioistuinten kautta) voi toimia tarkoitetusti 

tai jopa ihanteellisesti, vaikka kansalaiset eivät sitä usko, toisin sanoen kiis-

10.  Valtiollisen lainkäytön tai tuomioistuinten kriisistä puhutaan suppeammassakin merki-
tyksessä. Silloin se tarkoittaa tuomioistuinlaitoksen voimavarojen eli rahoituksen riittämättö-
myyttä, etenkin sen vähenemistä. Ks. Koulu 2020 s. 296. 
11.  Ks. esimerkiksi Helsingin Sanomat 4.1.2021: ”Vääryyksistä tehdään enemmän kanteluita 
kuin koskaan” (oikaisu uutiseen 5.1.2021). 
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tävät luottavansa tuomioistuimiin. Yhtä hyvin tuomioistuimet, jotka naut-

tivat suuren yleisön luottamusta, voivat olla pahasti kriisiytyneitä. Vaikka 

korrelaatio jotenkin myönnetäänkin (korkea luottamus on indiisio toimivuu-

desta), luottamusmittauksissa on omat luotettavuusongelmansa. Ensiksikin 

ne kertovat useimmiten niin sanotun diffuusin tuen tai yksinkertaisemmin 

luottamususkon määrän. Kansalainen kertoo luottavansa siihen, mitä ins-

tituutio (tässä tuomioistuimet) hänen silmissään edustaa, ei siihen, miten 

instituutiot de facto toimivat.12 Spesifi luottamus syntyy vasta, kun kansalai-

nen kykenee arvioimaan instituution toimintaa ja toiminnan tuloksia. Tä-

hän keskivertokansalaisella on harvoin mahdollisuus: useimmat eivät joudu 

elämänsä aikana kertaakaan tekemisiin tuomioistuinten kanssa.13 Toiseksi 

luottamusmittausta vakiokysymys (missä määrin luotatte) on liian ylimal-

kainen.14 Access to justice -tutkijan mielestä oikea kysymys kuuluisi: missä 

määrin luotatte siihen, että pääsette oikeuksiinne (i) yleisesti ja (ii) tuomiois-

tuimiin turvautumalla? 

Lienee kiistatonta, että kysymys siitä, miten kansalaisten oikeudelliset 

riidat tulisi selvittää ja millä tavoin heidät tulisi opastaa oikeuksiinsa, jakaa 

ja tulee jakamaan mielipiteitä. Itse asiassa se lienee nykyhetken kiihkeimpiä 

riidanaiheita: perusratkaisuilla, suositaanko tuomitsemista vai sovittelua, on 

peräänantamattomat puolustajansa. Mielipiteiden kirjo vain laajenee, kun 

siirrytään yksityiskohtiin. Kiistely detaljeista peittää helposti sen, että yh-

destä seikasta vallitsee hämmästyttävä yksimielisyys: kaikkien mielestä pe-

rinteinen kahden asianosaisen oikeudenkäynti ei enää täytä tehtäväänsä.15 

Oikeuksiin pääsemisen keinona – joko pääasiallisena tai ainoana – oikeu-

denkäynti on liian hidas, se kuormittaa asianosaisia henkisesti ja sosiaali-

sesti ja se sisältää aina taloudellisen riskin. Totta on, että riski vaihtelee sen 

mukaan, miten oikeudenkäynti rahoitetaan, miten oikeudenkäynnin kustan-

nukset jaetaan tai miten asianosainen menestyy oikeudenkäynnissä. Yleisesti 

kuitenkin hyväksytään totuutena, että oikeudenkäynti merkitsee taloudelli-

12.  Ks. Kestilä-Kekkonen – Vento 2019 s. 19. He tosin puhuvat poliittisesta luottamuksesta ja 
tuesta, mutta tuomioistuimet tuskin muodostavat poikkeusta.
13.  Joissakin empiirissä tutkimuksissa on todettu jopa, että kansalaisten luottamus heikkenee, 
kun heillä on omia kokemuksia tuomioistuimista.  
14.  Ks. Herne 2019 s. 98 ja Bäck 2019 s. 87.
15.  Moni näkee kriisin laajempana ilmiönä: kysymys ei ole vain oikeudenkäynnin kriisistä 
vaan ylipäätään yksilöllisen oikeussuoja-konseptin (’eetoksen’) vanhenemisesta. Ks. Koulu 
ym 2018 s. 104 



8

Johdanto

sia menetyksiä kummallekin asianosaiselle riippumatta oikeudenkäynnin 

lopputuloksesta. Missään maassa voittanutkaan asianosainen ei saa täyttä 

korvausta kustannuksistaan, ja joissakin maassa ne eivät tule ollenkaan kor-

vatuiksi.16 Hävinneen asianosaisen kannalta lopputulos voi olla taloudelli-

nen katastrofi, jos kustannustaso on korkea ja prosessilaki sisältää hävinnyt 

maksaa -säännön.17 

Vuonna 2020 ilmestynyt empiirinen tutkimus antaa odotettuakin syn-

keämmin kuvan siitä, kuinka kallis oikeudenkäynnin tie on oikeuksiin pääsyn 

keinona. Tutkimus selvitti, millaisia kustannuksia muodostui niissä riita-asi-

oissa, jotka ratkaistiin vuonna 2019 pääkäsittelyssä.18 Kustannukset ja vastuu 

vaikuttavat kaikkein eniten oikeutta hakevan päätökseen, hakeeko hän oi-

keuksiaan oikeudenkäynnillä, muulla (vaihtoehtoisella) tavalla vai tyytyykö 

hän siihen, että oikeus ei toteudu. On myönnettävä, että asianosaisten mie-

likuva kustannuksista ei aina vastaa todellisuutta: kustannuksia ja aiheutu-

vaa riskiä pidetään joko suurempana tai pienempänä, mitä ne oikeasti ovat. 

Kun riita-asian oikeudenkäynti kuitenkin käytännössä edellyttää lakimie-

heen turvautumista, oikeutta hakeva tehnee käytännössä päätöksensä suurin 

piirtein oikean informaation varassa. Tutkimuksen mukaan maksimaalisen 

riskin mediaani – toisin sanoen oikeudenhakija kärsii totaalihäviön ja joutuu 

täyteen vastuuseen vastapuolen kustannuksista – on 20 000 euroa. Riski on 

suurin access to justice -tutkimuksen ydinalueella eli heikkojen kerta-asian-

osaisten kohdalla, toisin sanoen oikeudenkäynneissä, joissa vastakkain ovat 

yritys ja yksityishenkilö. 

Oikeudenkäynnin rahoittaminen on sitä paitsi heikosti järjestettyä: suo-

malainen oikeudenkäynti rahoitetaan yleensä niin sanotulla omalla rahoi-

tuksella. Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu eivät poista vaarallisinta 

riskitekijää eli vastuuta vastapuolen kustannuksista, joiden määrää ei voida 

ennakoida. Valtaosassa tapauksissa vakuutus ei kata edes vakuutuksensaaja-

asianosaisen omia kustannuksia.19 Myöskään niin sanottuun sosiaaliseen 

16.  Koulu 2020 s. 174.
17.  Asiaa ei auta se, että pahin vaihtoehto on tilastollisesti ehkä harvinaisuus. Keskiverto oi-
keudenhakija, tyypillisesti kuluttaja-palkansaaja, on kuitenkin pakotettu ottamaan huomioon 
sen, että pahin vaihtoehto voi hänen kohdallaan toteutua. Ihmiset seuraavat päätöksenteos-
saan tavallisesti minimax-strategian nimellä tunnettua logiikkaa, he yrittävät minimoida mak-
simaalisen menetyksen todennäköisyyden. Ks. Koulu 2020 s. 71.  
18.  Sarasoja-Carling 2020 s. 2. 
19.  Mt. s. 76.
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kulusääntöön (OK 21:8b) liittyneet toiveet eivät ole täyttyneet: sääntöä sovel-

letaan yllättävän harvoin sen laajan soveltamisalan muistaen, vain kolmessa 

prosentissa tapauksista. Tämä ei välttämättä johdu tuomioistuimen vähäises-

tä ”sosiaalisuudesta”. Monimutkaisia ja erillistä selvittelyä vaativia säännök-

siä kustannuksista käytetään muutoinkin hyvin vähän, toisena esimerkkinä 

niin sanottu soviteltu oikeusapu (oikeusapulaki 3a §), josta oli tutkimuksen 

mukaan vain kolme tapausta koko vuonna!20

Access to justice -liike on hakenut oikeudenkäynnin kriisiin vastausta 

kahdesta suunnasta, kollektiivisesta oikeussuojasta ja vaihtoehtoisesta rii-

danratkaisusta. Vastaukset nousivat tutkimuksen kohteiksi ajallisesti vääräs-

sä järjestyksessä. Aikaisempi, kollektiivisen oikeussuojan linja, sai vakavaa 

kansainvälistä huomiota valtavirtatutkimuksessa vasta 2010-luvulla, kun taas 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun kulta-aika sijoittuu vuosituhannen vaihtee-

seen.21 Vaihtoehtoista riidanratkaisua on pidetty konfliktinhallinnan mega-

trendinä, ja siltä odotettiin aivan liikaa. Vaihtoehtoista riidanratkaisua pidet-

tiin lopullisena vastauksena kaikkiin oikeuksiin pääsyn esteisiin (tosin tässä 

pitäisi puhua intresseihin pääsystä). Tosin myöhempi tutkimus on hakenut 

selitystä vaihtoehtoisen riidanratkaisun läpimurtoon valtiollisen lainkäytön 

kroonistuneesta rahoituskriisistä.22 Tuntuukin uskottavalta, että säästöodo-

tukset painoivat oikeuspoliittisessa päätöksenteossa enemmän kuin pitkälti 

uskonvarainen luottamus vaihtoehtoisen riidanratkaisun paremmuuteen. 

Tämä havainto ei tosin yllätä ketään. Samalla tavoinhan yltynyt ja edelleen 

yltyvä rahoituskriisi nosti esiin myös asianhallinnan ja kustannusten hal-

linnan (’budged management’ ja osuvammin ’cost management’) nimellä 

tunnetut oikeudenkäynnin vaiheet. Aikaisempi tutkimus ei ollut pitänyt niitä 

tutkimisen arvoisina. 

Kausaalisuhteet eivät lopulta olleet niin yksiselitteiset, mitä kultakauden 

tutkimus ajatteli. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun (tässä ajateltiin erityisesti 

20.  Tämä piirre havaittu aikaisemmassakin tutkimuksessa. Selitykseksi on katsottu osaksi 
soveltamisen monivaiheisuus, osaksi taas tuomioistuimen eräänlainen väsähtäminen oikeu-
denkäynnin päättymisen hetkellä. Ks. Koulu 2020 s. 96.  
21.  Aatehistoriallisesti kollektiivinen lainkäyttö liitetään liikkeen toiseen, vaihtoehtoinen rii-
danratkaisu kolmanteen aaltoon. Jos vakiintunutta aikametaforaa jatketaan, julkisten asiamies-
ten konsepti on luontevinta lukea neljänneksi aalloksi, joskaan totaalisen väärin ei ole katsoa 
sitä toisen aallon jälkisovellukseksi. Ks. Lindblom 2008 s. 41. 
22.  Näin Mackie 1995 s. 376. Tässä on selvästikin maakohtaisia eroja. Pohjoismaissa läpimur-
to perustui pikemminkin olettamukseen vaihtoehtoisen riidanratkaisun avulla kohentuvasta 
oikeussuojasta.  
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konsensuaalista sovittelua) kuviteltiin purkavan sen esteen, minkä korkea 

oikeudenkäyntikynnys sai aikaan.23 Sovittelu on paitsi nopeaa myös halpaa: 

se ei tuo mukanaan niin sanottua kuluriskiä eli vaaraa siitä, että tappiolle jää-

nyt riitapuoli joutuu korvaamaan voittaneen riitapuolen kustannukset. Vas-

ta viime aikoina alettiin ymmärtää, että itse asiassa kausaliteetti kulkee toi-

seen suuntaan. Mitä matalampi oikeudenkäynnin kynnys on, sitä paremmin 

myös vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja erityisesti sovitteluinstituutio toimii. 

Tai toisin päin: oikeuksiin pääsylle esteitä kasannut valtiollinen lainkäyttö saa 

seurakseen myös saman henkisen vaihtoehtoisen riidanratkaisun. Sekään ei 

tuota tulosta eli oikeuksiin pääsemistä. 

Syy tähän ilmiöön on helppo keksiä. Osuvan sanonnan mukaan sovitte-

lu toimii ”lain” eli valtiollisen lainkäytön varjossa, joten jälkimmäisen heik-

koudet heijastuvat myös siihen. Kun kynnys oikeudenkäyntiin on korkealla, 

vahvemmalla riitapuolella – tavallisesti institutionaalinen toistuvaisasian-

osainen – ei ole kannustimia suostua sovintoon.24 Vastapuoli ei suurella to-

dennäköisyydellä uskalla antautua riskialttiiseen oikeudenkäyntiin. Näin 

ollen heikommalle osapuolelle sovittelu ei enää ole vaihtoehtoinen keino 

päästä oikeuksiin vaan ainoa keino siihen. Joku ehkä sanoisi, että teoria so-

vittelun ensisijaisuudesta on teoria, joka etsii sopivaa soveltamiskohdetta, 

eli sanonnan mukaista ”ongelmaa”. Jos kynnys oikeudenkäyntiin on alhaal-

la, vahvemmankin riitapuolen on otettava huomioon erimielisyyden pääty-

minen täysimittaiseen oikeudenkäyntiin eli oikeudenkäynnin uhka. Tällöin 

palataan sovinnon niin sanottuihin rationaalisuusehtoihin. Riitapuolen kan-

nattaa hakea sovinnollista ratkaisua, sillä oikeudenkäynti vie vähintään aikaa 

ja vaivannäköä päätoiminnalta. ”Käräjöinti” kun on harvan yrityksen tai jul-

kisyhteisön keskeinen toimiala. Todellisuus ei toki ole näin mustavalkoinen. 

23.  Moderni sovittelu kerää myös arvostelua. Yhtäältä sen myönnetään vastaavan siihen ky-
syntään, johon ”oikeus” ei kykene vastaamaan. Toisaalta sovittelun ”kaupallistuminen” ja ”ra-
tionalisoituminen” on kaukana siitä ”sosiaalisesta integraatiosta”, jota sovittelun tulisi tuottaa. 
Ks. Wieviorka ym 2002 s. 45. Jo varhainen kritiikki toi esiin ”autonomisen riidanratkaisun” kään-
töpuolen, eli irtaantumisen heikomman riitapuolen lakiin perustuvien oikeuksien valvonnasta. 
Ks. Nousiainen 1986 s. 54. 
24.  Haluttomuus sovinnolliseen ratkaisuun on seurausta niin sanotusta strategisesta käyttäy-
tymisestä, jota nimenomaan vahvat toistuvaisasianosaiset pystyvät noudattamaan. Heikolla 
kerta-asianosaisella (esimerkkinä kuluttaja-palkansaaja) ei ole vastaavaa mahdollisuutta. Hän 
on pakotettu ”taktiseen” – eli asiakohtaiseen – käyttäytymiseen. Strategisesta käyttäytymisestä 
sovinnon esteenä ks. Koulu 2006 s. 256. On huomattava, että strateginen käyttäytyminen on 
osa sitä riidanratkaisustrategiaa, jollainen usein oikeudenkäynteihin ja vastaaviin joutuvilla 
toistuvaisasianosaisilla on. Tämä strategia voi olla asiakirja tai pelkkää hiljaista tekijäntietoa.  
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Sovintoja syntyy paljon sielläkin, missä oikeudenkäynnin kynnys on korkea 

ja vastapuoli vahva toistuvaisasianosainen. Tämä todistaa, että sovintoha-

lukkuuteen vaikuttavat myös muut tekijät kuin kylmä asiakohtainen logiikka: 

näitä ovat sosiaalinen paine, ulkopuolisille toiminnasta jäävä vaikutelma tai 

ehkä ihmisten luontainen taipumus hakea sovinnollista ratkaisua. 

Uudempi tutkimuslinja on hakenut oikeuksiin pääsemisen ongelmaan 

vastausta kollektiivisesta oikeussuojasta (collective redress).25 Se on hallin-

nut viimeisen vuosikymmenen access to justice -keskustelua. Kollektiivisen 

oikeussuojan – tai toisesta näkökulmasta kollektiivisen lainkäytön – ideana 

on, että heikot asianosaiset yhdistävät voimavaransa ja pystyvät näin toteut-

tamaan oikeutensa myös vahvempaa vastapuolta vastaan. Kollektiivinen oi-

keussuoja on tavallaan vielä radikaalimpaa uusajattelua kuin vaihtoehtoi-

nen riidanratkaisu. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu lähti samasta perusideasta 

kuin perinteinen valtiolliseen lainkäyttöön tukeutuva oikeussuoja-ajattelu. 

Jokaisen kansalaisen kuuluu itse perätä oikeuksiaan: kysymys vain oli siitä, 

millä tavalla. Kun perinteinen ajattelu määritti keinoiksi tuomioistuimen ja 

oikeudenkäynnin, uusi ajattelu esitti aluksi tilalle sovittelua ja institutionaa-

lista sovittelumenettelyä.26 Kollektiivisessa oikeussuojassa tämä yksilöllisen 

oikeussuojan eetos hylättiin, ja siinä haettiin puitteita yhteistoiminnalle eli 

oikeudenhaltijoiden organisoitumiselle. Tämä taas mahdollisti sen, että tu-

kea oikeuksiin pääsylle ei enää tarvinnut hakea vaihtoehtoisen riidanratkai-

sun välineistä. Perinteinen oikeudenkäynti täytti hyvin tehtävänsä, kun sen 

rakennetta hieman muutettiin. Ihannetapauksessa suuri joukko oikeuden-

hakijoita sai oikeutensa toteutumaan yhdessä ainoassa oikeudenkäynnissä 

ja yhteisen asianajamisen avulla.27 

Kollektiivisella lainkäytöllä on hintansa: se tuo mukanaan oikeudenkäyn-

nin hitauden ja kustannukset, kustannukset tosin ratkaisevasti tai ainakin 

merkittävästi pudonneina.28 Se antaa merkittävän edun oikeudenhakijoille: 

sillä murretaan vastapuolen strateginen käyttäytyminen siellä, missä oikeu-

25.  Koulu 2017a s. 15.
26.  Vaihtoehtoisen riidanratkaisun läpimurrossa puhuttiin vakavissaan oikeusjärjestysten 

”hullaantumisesta sovitteluun” (’infatuation with mediation’). Näin Wieviorka ym 2002 s. 183. 
27.  Yhteinen asianajaminen on tärkeä osa kollektiivista lainkäyttöä, vaikkakaan sitä ei alun 
perin sellaiseksi nähty. Ks. Koulu 2017b s. 215.
28.  Eduksi voidaan myös katsoa se, että oikeudenkäynnin henkinen ja sosiaalinen kuormit-
tavuus laskevat. Oikeudenhakijat saavat tukea ryhmään kuulumisestaan. Tämä tuki voi olla 
tosiasiallisesti yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi kuin taloudellisen riskin katoaminen. Ks. Koulu 
2017b s. 106.   
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denkäyntikynnys on korkea. Kynnys laskee ratkaisevasti, ja vaihtoehtoisen 

riidanratkaisun tosiasiallinen käyttöala vastaavasti laajenee. Vaihtoehtoi-

nen riidanratkaisu ja kollektiivinen oikeussuoja näin ollen yhtäältä tukevat 

toisiaan, toisaalta taas kollektiivinen oikeussuoja vie oikeudenhakijan oike-

uksiinsa siinä, missä vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei ole tuottanut tai tule 

tuottamaan tulosta, eli sovinnollista ratkaisua. Erityisen käyttökelpoinen se 

on siellä, missä vastapuoli on vahva toistuvaisasianosainen ja monilla oi-

keudenhakijoilla on pienehköjä, määrällisesti suhteellisen selviä ja samasta 

perusteesta johtuvia vaatimuksia. Rakenteelliset syyt rajaavat kuitenkin kol-

lektiivisen oikeussuoja käyttöalan kapeaksi: se ei ole samalla tavalla yleinen 

sovellus kuin vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Ensiksikään kaikki riidat eivät 

ole kollektiivisia eivätkä sellaisiksi muunnettavia. Suurin piirtein samassa 

asemassa olevia oikeudenhakijoita ei läheskään aina ole riittävää määrää. 

Vaikka heitä voi olla lukumääräisesti paljonkin, heidän vaatimuksensa voi-

vat olla liian erilaisia. Silloinkaan kun olosuhteet ovat ihanteelliset, oikeu-

denhakijat eivät automaattisesti pysty yhteistoimintaan. Kollektiiviset kan-

teet kaipaavat yleensä jonkinlaisen sysäyksen yhteistoimintaan, useimmiten 

siihen tarvitaan kokoava organisaattori. Osaava vastapuoli myös onnistuu 

toisinaan pirstomaan oikeudenhakijoiden yhteisrintaman kohdennetuilla 

sovintotarjouksilla, jolloin kollektiivi hajoaa. Ja vihdoin kollektiiviset oikeu-

denkäynnit ovat, väistämättömän monimutkaisuutensa takia, erityisen by-

rokraattisia ja hitaita. 

1.3 Uusi ratkaisu: oikeussuojaa viran 
puolesta?

Keinot, jotka aidosti tehostavat oikeuksiin pääsyä, ovat vähissä. Vaihtoeh-

toinen riidanratkaisu ei kelpaa muuksi kuin täydentäväksi keinoksi, kollek-

tiivisen oikeussuojan käyttöalan kapeus on sekin selviö. Oikeudenkäyntien 

rahoitus ei sekään ole kasvamassa. Julkisen talouden säästöpaineet vievät 

julkiselta oikeusavulta sen ennestäänkin niukkaa rahoitusta: pessimisti sa-

noisi, että julkinen oikeusapu on tuomittu palaamaan sellaiseksi harvojen 

”etuoikeudeksi”, jollaista se köyhäinasianajona alun perin olikin. Oikeustur-

vavakuutus ja muotiin tullut sivullisrahoitus eivät oikeastaan ole uusia ratkai-
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suja vaan vanhan yksilöllisen eetoksen kehitelmiä: oikeudenhakijan huolena 

on järjestää itselleen vakuutusturva ja laajemmin sanottuna kantaa vastuu 

siitä, että hän saa jostain lähteestä sivullisrahoitusta.

”Prosessioikeudellinen” keino, hävinnyt maksaa -säännön kumoaminen 

tai radikaali kaventaminen, vaikuttaa kaksiteräisesti. Yhtäältä se laskee oikeu-

denkäynnin riskiä ja samalla oikeudenkäynnin kynnystä, toisin sanoen aut-

taa oikeuksiin pääsyssä. Toisaalta taas tällainen muutos tekee suuren määrän 

enimmäkseen pienehköjä vaatimuksia asiallisesti (joskaan ei juridisesti) oi-

keudenkäyntikelvottomaksi. Oikeudenhakija kärsii menetyksen, vaikka hän 

veisikin asiansa tuomioistuimeen ja voittaisi oikeudenkäynnin. Keinoa on 

syytä harkita vasta, kun tämä pienten vaatimusten rakenteellinen ongelma 

on saatu ratkaistuksi. Ratkaisuja, niin prosessioikeudellisia kuin aineellisia-

kin, toki on lukuisia. Niistä yksi on edellä viitattu kollektiivinen oikeussuo-

ja, toinen taas tässä tutkittava julkisten asiamiesten järjestelmä. Joissakin 

maissa (esimerkkinä Yhdysvallat) umpikujaa avataan rangaistusluonteisilla 

(punitiivisilla) korvauksilla. Samaan tarkoitukseen voidaan teoriassa käyttää 

myös hallinnollisesti määrättäviä seuraamusmaksuja. Maksujen uhka taas 

pakottaa vastapuolen toimimaan asianmukaisesti.

Oikeuksiin pääsyyn näyttää näin jäävän auttamatta aukko. Tästä syystä 

viime vuosina kannatusta on enenevästi saanut ajatus julkisen vallan inter-

vention vahvistamisesta, toisin sanoen oikeussuojan hakemisen eetoksesta, 

oli se yksilöllistä tai kollektiivista, periaatteessa kokonaan luovutaan. Oikeus-

suojaa annetaan julkisen vallan välityksellä, tavallaan siis viran puolesta. Toi-

mijoina siinä ovat ennen kaikkea niin sanotut julkiset asiamiehet.29 Julkiset 

asiamiehet puuttuvat oma-aloitteisesti tai yhteydenoton saatuaan oikeuden-

loukkauksiin. He auttavat tai tukevat niissä oikeudenhakijoita pääsemään 

oikeuksiinsa. Oikeudenloukkauksella tarkoitetaan tässä sellaista subjektii-

vista vääryyskokemusta, joka kansalaiselle syntyy oikeussuhteessa, esimer-

kiksi kuluttaja kokee yrityksen ”syyllistyneen” ylilaskutukseen tai sopimus-

ehdon yksipuoliseen tulkintaan. Kaikissa vääryyskokemuksissa ei tietenkään 

ole kysymys todellisesta oikeudenloukkauksesta, joka vaatisi korjaamista 

29.  Julkiset asiamiehet (heistä käytetään kansainvälisessä kirjallisuudessa skandinaavista ter-
miä ’ombudsmen’, yksikkö ’ombudsman’) ovat ”independent, impartial intermediaries, who 
consider complaints”. Näin Hodges ym 2012 s. xxx. Asiamiesten toimenkuvan rajaaminen ”va-
litusten” käsittelyyn antaa kylläkin liian rajoitetun kuvan heidän roolistaan, vaikka julkiset 
asiamiehet kieltämättä sitäkin tekevät, monet heistä jopa päätyönään.   
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tai hyvittämistä, esimerkiksi korvauksen maksamista tai ”oikean” tulkinnan 

käyttöönottoa. Yhteiskunnan harmonian kannalta selvää toki on, että kan-

salaisella on intressi saada tietää, että hänen vääryyskokemuksensa on ollut 

aiheeton, toisin sanoen vastapuoli toimi oikeudellisesti (joskaan ei välttä-

mättä eettisesti) oikein. 

Julkisen vallan interventiota oikeudenkäynteihin on toki kokeiltu en-

nenkin.30 Tähän valtiolliseen interventioon kohdistuva tutkimus on uusin-

ta access to justice -liikettä, vaikkakaan julkiset asiamiehet eivät, etenkään 

pohjoismaissa, ole uutuus. Pikemminkin kysymys on ikivanhan instituuti-

on heräämisestä ja laajentumisesta.31 Tällaisesta oikeussuojasta käytetään 

kansainvälisessä kirjallisuudessa nimitystä ”regulatory redress”, jolle ei ole 

luontevaa käännöstä, tähän vielä palataan jäljempänä.32 Suora käännös 

”sääntelevä oikeussuoja” tavoittaa ainoastaan yhden puolen tästä uudesta 

oikeussuojan muodosta. Totta nimittäin on, että kyseinen lainkäyttöelin (= 

viranomainen) samalla myös luo (tai ainakin täsmentää) niitä sääntöjä, joi-

ta sovelletaan. Julkisten asiamiesten toimenkuva on näin triagityyppinen: 

toimialan pelisääntöjen luominen, oikeudenloukkausten ennaltaehkäisy ja 

oikeudenloukkausten hyvittäminen (eli redress, korvaus tai muu hyvitys). 

Tosin voidaan väittää, että samalla tavalla tuomioistuin luo tulkintansa laista 

ja soveltaa niitä konkreettiseen yksittäistapaukseen. 

Tästä näennäisestä samankaltaisuudesta huolimatta periaatteellinen ero 

on selvä: tuomioistuin ei saa luoda uutta lakia, vaan se tehtävä kuuluu lain-

säätäjälle. Rinnastus hukkaa lisäksi tälle oikeussuojan muodolle ominaisen 

piirtein: julkinen asiamies toimii lähtökohtaisesti oma-aloitteisesti. Hänen 

toimivaltansa ei ole de jure (joskin toki enimmäkseen de facto) sidottu oikeu-

30.  Niin sanotuista interventionormeista ks. esimerkiksi Kyntäjä-Laitinen 1983 s. 177. Inter-
ventionormeista keskusteltiin paljon 1980-luvulla. Tässä tarkasteltavat normit ovat, jos niitä 
halutaan luonnehtia, menettelyllisiä eli prosessioikeudellisia interventionormeja. Ne oikeutta 
viranomaisen puuttumaan alkujaan puhtaasti ”yksityiseen” riitaan. Tällaiset normit ovat nous-
seet tutkimuksen keskiöön vasta äskettäin.  
31.  Julkisten asiamiesten järjestelmä syntyi aikanaan vastaukseksi kansalaisen ja julkisen val-
lan välisiin konflikteihin, mikä lähtökohta näkyy niin sanotuissa yleisissä laillisuudenvalvojissa. 
Ks. Hodges 2019 s. 354.
32.  Kotimaisessa kirjallisuudessa käytetty ilmaus ”hallinnollinen valvonta” (’administrative 
control system’) kattaa osan tästä käsitteestä mutta sivuuttaa tämän tutkimuksen kannalta 
keskeisen tehtävän eli yksittäisten oikeudenhakijoiden auttamisen heidän oikeuksiinsa. Ks. 
Wilhelmsson 1996 s. 143. Ilmaus myös lähtee tämän tutkimuksen kannalta väärästä julkisen 
toimijan (yleensä julkisen asiamiehen ) näkökulmasta, kun taas access to justice –näkökulma-
na toimii aina oikeutta hakevan tai toivovan kansalaisen näkökulma.     
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denhakijan aloitteisiin kuten valtiollisessa lainkäytössä tai vaihtoehtoisessa 

riidanratkaisussa tapahtuu. Julkinen asiamies on jargonia soveltaen proaktii-

vinen eikä reaktiivinen lainkäyttöelin. Hänen antamansa oikeussuoja on näin 

viranomaisaloitteista. Asia erikseen on, että julkinenkin asiamies voi tarvita 

joihinkin toimiinsa oikeudenhakijan suostumuksen: hän ei voi esimerkiksi 

ilman tämän suostumusta avustaa oikeudenkäynnissä, vielä vähemmän nos-

taa kannetta tämän puolesta. Käytännössä toki aloitteet julkisen asiamiehen-

kin toimille tulevat pääsääntöisesti oikeutta hakevilta. Jotkut asiamiehet jopa 

houkuttelevat sähköisillä sivustoillaan vääryyttä kokeneita tekemään siitä 

ilmoituksen, eli kantelun. Kantelujen (tai mitä nimeä käytetäänkin) kuun-

telemista ja niiden aiheellisuuden selvittämistä on pidetty yhtenä julkisen 

asiamiehen tehtävistä.33 

Julkisella asiamiehellä voi olla – ja tosiasiallisesti useimmiten onkin – kol-

me perustehtävää, oikeussuojatehtävä, valvontatehtävä ja sääntelytehtävä. 

Ensimmäisessä hän auttaa kansalaisia pääsemään oikeuksiinsa: asian luon-

teesta seuraa, että oikeuksiin pääseminen on tavallisesti vanhojen oikeu-

denloukkausten hyvittämistä (esim. korvauksen maksamista, sopimuksesta 

vapautumista, oikean tulkinnan omaksumista).34 Valvontatehtävässä hän 

paljastaa toimialansa muutostarpeita ja epäkohtia: havaittuihin epäkohtiin 

hän eri keinoin puuttuu. Valvonnan ytimessä on tiedonsaanti ja tiedonvälitys: 

keinoina ovat toimialan tarkkaileminen yleisön vihjeiden ja median avulla, 

joskus myös tarkastuksin. Sääntelytehtävässä julkinen asiamies eufemisti-

sesti ”kehittää” toimialansa käytäntöjä ja toimintamalleja ohjeistamalla, joko 

sitovalla ohjeella tai tavallisimmin pehmeällä sääntelyllä. Pehmeää sääntelyä 

33.  Tämä piirre korostui vanhoissa julkisissa asiamiehissä, jotka toimivat julkisen vallan ja kan-
salaisten kosketuspinnalla, esimerkkinä Suomessa eduskunnan oikeusasiamies. ”- - - a public 
official appointed to hear citizen complaints and conduct independent fact-finding investiga-
tions to correct abuses of public administration”. Ks. Grenig 1995 s. 136. Modernit asiamiehet 
taas kuuntelevat ja selvittävät yksityisten toimijoiden valituksista toisten yksityisten toimijoiden 
tekemisistä. Tämä siirtymä on periaatteessa ollut valtaisa julkisten asiamiesten järjestelmän 
aluevaltaus. Asia erikseen on, että myös uudet asiamiehet samalla tavalla muodostavat välit-
tävän ja eristävän kerroksen yksityisen ja julkisen sfäärin välille.
34.  Pohjoismaissa on tyypillistä, että oikeuksiin ”auttaminen” luetaan julkisten asiamiesten 
fundamentaalisiin tehtäviin. ”Ombudsmännen tar emot klagomål från allmänheten inom sina 
respektive verksamhetsområden och försöker få till stånd rättelse. I vissa fall för de talan vid 
domstol.” Näin Lindell 2006 s. 81. Esimerkiksi keskieurooppalaisten ja anglosaksisten asiamies-
ten toimenkuvissa tuki oikeuksiin pääsyssä jää paljon vähemmälle huomiolle. Jälkimmäisissä 
keskeiseksi tehtäväksi nousee pikemminkin todellisten ja mahdollisten oikeudenloukkausten 
tutkiminen. Tähän palataan jäljempänä.   
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(joka sekään ei välttämättä ole oikeusvaikutuksiltaan kovin pehmeää) kutsu-

taan useimmiten suosituksiksi, joskaan kielenkäyttö ei ole johdonmukaista. 

Myös ei-sitovaa suositusta kutsutaan herkästi ohjeeksi, mikä luo mielikuvan 

sen normatiivisesta luonteesta. 

Julkisen asiamiehen sääntelytehtävä on niin merkittävä, että se on nos-

tanut edellä viitatun ”regulatory redress” käsitteen yläkäsitteeksi, jolla ku-

vataan julkisen asiamiehen toimintaa kokonaisuudessaan. Samalla on 

pakko myöntää, että käsitteen nimi hämärtää pahasti julkisen asiamiehen 

oikeussuojatehtävän. Joku ehkä erottaa julkisen asiamiehen toimissa vie-

lä eräänlaisen kansanvalistustehtävän, koska moni asiamies antaa suurelle 

yleisölle toimialaansa koskevia tietoja ja neuvoja niin yksilöllisesti kuin me-

dian välitykselläkin. Tästä valistavasta tehtävästä on harvemmin suoranai-

sia säännöksiä, mutta jokseenkin kaikki julkiset asiamiehet sisällyttävät sen 

toimenkuvaansa.35 

Access to justice -näkökulmasta oikeussuojatehtävä on kiintoisin, vaik-

kakaan se ei välttämättä ole merkittävintä julkisen asiamiehen toiminnassa 

eikä hänen yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa kannalta. Tämä tutkimus kui-

tenkin keskittyy julkisten asiamiesten rooliin oikeuksien toteutumisessa, kun 

35.  Tätä valistustehtävää ei kannata korostaa, koska kaikilla viranomaisilla on vastaavia vel-
vollisuuksia toimialueellaan. Ks. esimerkiksi Määttä 2005 s. 361. Erikoista on lähinnä se, että 
julkisilla asiamiehillä valistus on usein neuvoja siitä, miten yksittäinen kansalainen pääsee 
oikeuksiinsa, toisin sanoen se on tietoa oikeussuojajärjestelmästä. Kuluttajansuojaviranomais-
ten ajateltiin ”julkisesti kehottavan kansalaisia valittamaan”. Kansalaisten pyrkimykset hakea 
itsenäisesti ongelmia ja vaikuttaa niiden ratkaisemiseen näin lisääntyivät. Tämä taas oli terve-
tullut vastapaino hyvinvointivaltioon kohdistuville ylimitoitetuille odotuksille. Ks. Wilhelms-
son 2000 s. 39. 

Kaavio 1: Julkisen asiamiehen roolit

Julkinen asiamies

Oikeus-
suoja Valvonta Sääntely Valistus
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kysymys on yksittäisestä riitaisesta oikeussuhteesta. Oikeussuojatehtävä voi 

tukeutua yleisiin tuomioistuimiin ja näin yleiseen lainkäyttöön: esimerkkejä 

siitä ovat oikeudenhakijan avustaminen oikeudenkäynnissä tai oikeuden-

käynnin aloittaminen tämän puolesta. Muun muassa pohjoismaiset kulut-

taja-asiamiehet ovat tässä suhteessa sidottuja yleisiin tuomioistuimiin. Toi-

nen vaihtoehto on hallintolainkäyttöön tukeutuva oikeussuojatehtävä. Joskus 

taas julkisella asiamiehellä on itsenäistä päätösvaltaa, häneltä saadaan hakea 

”hallinnollista” oikeussuojaa, ja hänen päätöksensä siitä ovat riitautettavissa 

hallintolainkäytön väylää käyttäen.

Suomessa esimerkki tästä uudentyyppisestä asiamiehestä on tietosuoja-

valtuutettu.36 Rekisteröidyllä kansalaisella on ”oikeus” saattaa asia tietosuo-

javaltuutetun käsiteltäväksi. Tällä on oikeus asettaa päätöksensä tai määrä-

yksensä tehosteeksi uhkasakko (tietosuojalaki 22 §).37 Tietosuojavaltuutettu 

voi myös määrätä ”hallinnollisen seuraamusmaksun” (tietosuojalaki 24 §). 

Muutosta valtuutetun päätöksiin haetaan hallinto-oikeudelta (tietosuoja-

laki 25 §). Oikeuksiin pääsyyn asiamiehen päätöksellä jää vain yksi aukko, 

tosin se on sitäkin merkittävämpi: tietosuojavaltuutettu ei voi velvoittaa re-

kisterinpitäjää maksamaan vahingonkorvausta tai muuta rahallista hyvitys-

tä sille, jonka oikeuksia on loukattu. Tältä osin oikeudenhakijan on pakko 

kääntyä yleisen tuomioistuimen puoleen. Oikeudenkäyntikynnys kylläkin 

laskee olennaisesti. Onhan oikeudenloukkaus – eli henkilötietojen käsitte-

lyä koskevan lainsäädännön rikkominen – tullut virallisesti todetuksi. Totta 

kylläkin on, että syy-yhteydestä ja aiheutuneen vahingon määrästä saadaan 

aikaan vielä lukuisia riidanaiheita oikeudenkäyntiin. Rekisteröity eli tässä 

oikeudenhakija voi hävitä asiansa OK 21 luvun merkityksessä ja joutua kor-

vaamaan rekisterinpitäjän oikeudenkäyntikulut. Joku ehkä näkee pulmaksi 

jo sen, että oikeuksiin ei päästä yhdellä oikeussuojan linjalla, vaan siihen tar-

vitaan kahta. Access to justice -henkinen ihanne tietenkin olisi kertaratkaisu. 

36.  Tietosuojavaltuutetun toimenkuvasta ks. Helsingin Sanomat 19.12.2020: ”Tietosuojaval-
tuutettu aloitti tietomurrosta”. Uutisessa tehtävistä todetaan, että tietosuojavaltuutetun toimis-
to valvoo, että ”henkilötietoja käsitellään lain mukaisesti ja että ihmisten tietosuojaoikeudet 
toteutuvat”.   
37.  Kovin nopeaa pääsyä oikeuksiin tämä väylä ei tarjoa. Julkisuudessa huomiota herätti ta-
paus, jossa tietosuojavaltuutetun kannanotto asiakastietojen tallettamiseen vaati 807 päivää! 
Ks. Helsingin Sanomat 14.2.2021 : ”Lukulaseista virisi taistelu, joka on kuin sotaromaanista”.   





192. Tutkimustehtävä

2.1 Kysymyksenasettelu

Julkisten asiamiesten järjestelmässä syntyy ensiksikin perustavanlaatuisia 

kysymyksiä. Ne ovat seurausta tämän järjestelmän heikosta niveltymisestä 

muihin oikeussuojaa edistäviin instituutioihin, osaksi myös julkisen vallan 

kietoutumisesta yksityisiin intresseihin. Nämä peruskysymykset kohdistuvat 

(julkisen) asiamiehen eri tehtäviin ja niiden jännitteisiin, hänen suhteeseen-

sa yksityisiin oikeudenhakijoihin sekä viimeisenä hänen itsenäisyyteensä 

muuhun julkiseen valtaan nähden. Julkisen asiamiehen tehtävät jakavat toi-

mintansa erilaisiin osa-alueisiin. Voidaan sanoa, että yksityisen sektorin jul-

kisella asiamiehellä tyypillisesti on, hänen tehtäviään vastaten, oikeussuoja-

rooli, valvontarooli ja sääntelyrooli.38 Oikeussuojaroolissa julkinen asiamies 

on eräänlainen virkamies-asianajaja, lähimpänä vertailukohteena julkinen 

oikeusavustaja. Valvontaroolissaan julkisen asiamiehen toimet eivät mai-

nittavasti eroa ”tavallisen” hallintoviranomaisen toiminnasta. Lukuisat vi-

ranomaiset valvovat vastaavalla tavalla toimintasektoriaan. Sääntelyroolissa 

julkinen asiamies on kvasilainsäätäjä, jonka ohjeet ja suositukset ovat pää-

sääntöisesti viranomaislähtöistä pehmeää sääntelyä eli soft law -koodistoa.39 

Viimeisessä eli sääntelyroolissakaan ei ole mitään ainutkertaista, pikem-

minkin päinvastoin. Monet muutkin viranomaiset tuottavat samanlaista 

ohjeistusta ja valvovat sen noudattamista.40 Sillä, onko kysymyksessä niin 

sanottu yhteissääntely (valvottavat ovat mukana laatimassa ohjeita) vai yksi-

puolinen ohjeistus, ei ole merkitystä. Myös raja itsesääntelyyn alkaa hälvetä: 

julkinen asiamies varmasti pystyy halutessaan suuresti vaikuttamaan siihen, 

38.  On myönnettävä, että nimitys ”oikeussuojatehtävä” johdannaisineen ei kielellisesti ole 
tässä yhteydessä ihanteellinen ilmaisu. Paremmin tätä toimintalohkoa kuvaisivat nimitykset  

”oikeudenhakutehtävä”, ”reparatiivinen tehtävä” tai ”access to justice –tehtävä”. Ne ovat kuitenkin 
esitysteknisesti kömpelöitä ja sisältävät omat epätarkkuutensa. Yksi mahdollisuus olisi käyttää 
ilmaisuja ”tukitehtävä” ja ”tukirooli”, mutta näiden rasitteena puolestaan on yleiskielisyys ja 
siitä seuraava epämääräisyys. Tuki voi olla esimerkiksi henkistä tukea, eräänlaista ”rohkaisua”. 
Tästä syystä jatkossa puhutaan oikeussuojasta ja julkisen asiamiehen oikeussuojatehtäväs-
tä, vaikka julkinen asiamies ei anna oikeussuojaa samassa merkityksessä kuin tuomioistuin.   
39.  Ajatus lakimiehestä ”regulaattorina” ei tietenkään ole uusi. Ks. esimerkiksi Juutilainen-
Korkea-aho 2014 s. 100. 
40.  Ks. esimerkiksi Nieminen 2020 s. 1081.
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saadaanko toimialalla aikaan itsesääntelyä ja millaista se on. Valvottavien 

kannalta puolipakollinen itsesääntely on pienempi paha kuin viranomaisen 

yksipuolisesti antamat ohjeet. Ohimennen voidaan sanoa, että myös kan-

sainvälisiä tuomioistuimia, tyypillisimpänä esimerkkinä Euroopan ihmis-

oikeustuomioistuinta, on moitittu omasta sääntötuotannosta. Tuomioistui-

met johtavat sääntöjä hatarista kansainvälisistä sopimuksista ja soveltavat 

niitä konkreettisiin tapauksiin. Samaan, joskin lievemmässä muodossa, syyl-

listyvät tietenkin myös kaikki kansalliset tuomioistuimet tulkitessaan lakia 

ja täyttäessään lain aukkoja. Ero on näin lähinnä aste-ero. Julkisen asiamie-

hen mahdollisuudet omaan sääntötuotantoon ovat merkittävämmät kuin 

tuomioistuinten, ja tuotantoa tehostavat asiamiehen muut osaroolit. Yleiset 

hallintoviranomaiset eivät sen sijaan ryhdy oikeudenhakijan edunvalvojak-

si, eivätkä tuomioistuimet seuraa tai edes saa seurata sitä, noudatetaanko 

niiden antamia päätöksiä. 

Moniroolisuus tuo mukanaan jännitteen. On helppo huomata, että tällai-

nen rooliyhdistelmä on periaatteessa vastoin vallan kolmijako-oppia.41 Asiaa 

ei muuta se, että asiamiehen ohjeistuksen oikeuslähdeopillisesta statukses-

ta voidaan olla montaa mieltä. Suositusluonteinen ohje voi kuitenkin johtaa 

valvonnallisiin sanktioihin, jos sen noudattamista valvotaan. Tällaisesta oh-

jeesta poikkeaminen voi myös aktivoida oikeussuojaroolin. Selvää toki on, 

että mitä enemmän ja mitä itsenäisempiä valtuuksia julkinen asiamies saa, 

sitä pahemmaksi nousee sääntelyroolin ja oikeussuojaroolin välinen jännite. 

Tästä syystä on mietittävä, mikä on osaroolien suhde, miten asiamies painot-

taa tehtäväänsä ja missä määrin roolit ovat toisiaan tukevia, missä määrin ne 

on pidettävä erillään. Näihin peruskysymyksiin voidaan luontevasti lukea 

myös se, millä keinoilla julkinen asiamies saa auttaa yksittäistä kansalaista 

pääsemään oikeuksiinsa, toisin sanoen yksinkertaisesti, mitä julkinen asia-

mies saa tehdä ja mitä hän ei saa tehdä. Julkinen asiamies voi toteuttaa tätä 

rooliaan pääpiirteissään kolmella tavalla: aloittamalla oikeudenkäynnin ja 

ajamalla asiaa oikeudenhakijan puolesta, avustamalla oikeudenhakijaa tä-

män vireille panemassa oikeudenkäynnissä tai hakemalla sovinnollista rat-

41.  Roolikumulaatio ei ole huolenaiheena uusi. Suomessakin keskusteltiin aikanaan siitä, saa-
vatko tuomarit ja tuomioistuimet osallistua lakien valmisteluun ja niiden eduskuntakäsittelyyn. 
Keskustelu päättyi myönteiseen konsensukseen. Ks. esimerkiksi Sevón 2005 s. 300. Tosin ar-
gumentit näkemyksen tueksi eivät olleet järin syvällisiä. Katsottiin, että näin jo käytännössä 
tapahtui eikä siinä ollut ilmennyt ongelmia – mitä ei oikeastaan voi edes pitää minkäänlaisena 
perusteluna.  
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kaisua riitaiseen oikeussuhteeseen. Näitä toiminnan vaihtoehtoja on tapana 

kutsua julkisen asiamiehen toimintamuodoiksi. 

Kuten edellä todettiin, luettelo ei ole tyhjentävä.42 Julkisella asiamiehellä 

on myös eräänlainen valistustehtävä (sana on toki arkaistinen ja patriarkaa-

linen). Julkiset asiamiehet saavat aina suuren määrän yhteydenottoja kansa-

laisilta, jotka katsovat oikeuksiaan loukatun. Osa näistä vääryyskokemuksista 

on todellisia oikeudenloukkauksia – ja asiamies joko ottaa asian hoitoonsa tai 

kertoo, mitä keinoja kansalaisella on päästä oikeuksiinsa. Osa kokemuksis-

ta taas on aidosti subjektiivisia, ja asiamies kertoo kansalaiselle, että hänen 

oikeuttaan ei ole loukattu. Tämä ilmoitus on oikeudellisesti merkityksetön. 

Kansalaisella on tietenkin oikeus hakea oikeuksiaan tuomioistuimilta, sa-

noi julkinen asiamies siitä mitä tahansa. Asia on toisin, kun ajatellaan il-

moituksen psykologista vaikutusta. Valtaosa ilmoituksen saaneista luottaa 

asiantuntijaviranomaisen tulkintaan ja jättää asian sillensä. Onhan varsin 

todennäköistä, että tuomioistuin omaksuisi saman tulkinnan. Samalla il-

moitus osoittaa kansalaiselle, että julkinen asiamies ei ryhdy ajamaan hänen 

asiaansa. Usein tehdäänkin ero neuvonnan ja opastuksen välissä, joskin niitä 

ehkä enimmäkseen käytetään synonyymeinä. Neuvonnassa viranomainen 

”valistaa” kansalaista oikeusjärjestyksen sisällöstä, opastuksessa viranomai-

nen kertoo, mitä kansalaisen tulisi tai kannattaisi tehdä saavuttaakseen ta-

voitteensa (esim. oikeuksiin pääsyn). Eri asia on, että neuvo lähes aina välit-

tää sen saajalle samalla viestin siitä, mitä neuvoja saaneen kannattaisi tehdä, 

toisin sanoen neuvonta ja opastus menevät päällekkäin. Kuten tullaan nä-

kemään, ne kantelut julkisista asiamiehistä, joita yleiset laillisuudenvalvojat 

vastaanottavat, painottuvat yllättävästi siihen, että yksityisen sektorin julkiset 

asiamiehet eivät anna neuvontaa tai neuvonta ”perustetaan” yleiseen infor-

maatioon oikeusjärjestyksestä. 

Toiseksi asiamiesjärjestelmä tuo mukanaan praktisia ongelmia, kun tai 

jos siinä halutaan auttaa yksittäistä oikeudenhakijaa.43 Yksi niistä on, miten 

42.  Ks. edellä jakso 1.3.
43.  Tässä kannattaa muistaa se arvostelu, jota uusin access to justice –tutkimus on vetänyt 
puoleensa. Sen sanotaan hukanneen pääasian (eli oikeuksiin pääsemisen) ja keskittyneen kiis-
telyyn erilaisista mekanismeista. ”- - - the focus on delivering redress has been lost in debates 
over mechanism.” Ks. Hodges 2019 s. 25. Moitteessa on aika tavalla perää, joskin lopputulos 
selittyy pikemminkin juristitutkijoiden kokemalla houkutuksella syventyä yksityiskohtiin. Toi-
saalta on pakko sanoa, että keskustelu oikeuksiin pääsemisestä ei etene mihinkään, jollei sen 
keinoja käsitellä. Kukaan ei liene julkisesti väittänyt, että ihmisten ei tarvitse päästä oikeuk-
siinsa, joten siitä vallitsee konsensus.     
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hahmottuu julkisen asiamiehen ja häneltä tukea saavan oikeudenhakijan 

suhde, esimerkiksi seuraako se normaalia päämies-asiamies -konseptia vai 

onko julkisella asiamiehellä jossain suhteessa ”päämiehestään” riippuma-

tonta valtaa? Myöskään uusien asiamiesten valtiosääntöoikeudellinen asema 

ei ole yhtä järkkymätön kuin vanhojen parlamentaaristen ”julkisoikeudellis-

ten” asiamiesten.44 Yksityisen sektorin julkiset asiamiehet ovat osa valtion 

hallinto-organisaatiota, eikä heillä ole sellaisia riippumattomuuden legaali-

takeita kuin esimerkiksi tuomareilla.45 Suomessa parlamentaarisia asiamie-

hiä tässä merkityksessä ovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvos-

ton oikeuskansleri. Yksityisen sektorin julkisiin asiamiehiin taas lukeutuvat 

muun muassa kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu.46 

Totta kylläkin on, että julkiset asiamiehet näyttävät tosiasiallisesti toi-

mivan ja saavan toimia itsenäisesti. Heidän itsenäisyyttään ei kuitenkaan 

ole vakavissaan vielä jouduttu testaamaan. Toimintakulttuuri, joka tukeu-

tuu pelkästään traditioon, herkästi murtuu, kun se kohtaa vahvan vastavoi-

man. Tässä suhteessa voidaan erottaa – kuten tehdään myös tuomareiden 

kohdalla – ulkoinen ja sisäinen paine.47 Nämä kysymykset paikantuvat eri 

oikeudenaloille, osaksi myös politiikan tutkimuksen vastuualueelle. Esimer-

kiksi kysymys julkisen asiamiehen itsenäisyydestä on selvästi valtiosääntöoi-

keudellinen, kun taas kysymys julkisen asiamiehen suhteesta oikeudenha-

kijoihin näyttää palautuvan toimeksiantosuhdetta ja asiavaltuutta koskeviin 

sääntöihin. 

Kolmanneksi julkisen asiamiehen oikeussuojarooli tuottaa tyypillises-

ti oikeudenkäyntiin liittyvän (prosessioikeudellisen ja lainopillisen) kysy-

myksenasettelun: joudumme miettimään, millainen asiavaltuus oikeuden-

käynnin aloittamiseen julkisella asiamiehellä on, milloin ja miten hän saa 

tai hänen tulee avustaa oikeudenhakijaa tämän vireille panemassa oikeu-

denkäynnissä ja miten julkisen asiamiehen esiintyminen vaikuttaa oikeu-

denkäynnin kulkuun. Aikaisemmassa tutkimuksessa on tuotu esiin muun 

44.  Heidän asemastaan ja tehtävistään ks. jäljempänä luku 4.  
45.  Kiintoisasti myös tuomioistuinten riippumattomuus on noussut puheenaiheeksi. Ks. esi-
merkiksi Helsingin Sanomat 6.4.2021: ”Tuomioistuinten riippumattomuus voi murentua”. Sel-
vää on, että julkisten asiamiesten riippumattomuus on vielä suuremmassa vaarassa: heillähän 
ei ole sellaisia lakisääteisiä ja (oikeus)kulttuurisia riippumattomuuden takeita, mistä tuomiois-
tuimet ja tuomarit ovat päässeet satoja vuosia nauttimaan. Maininnat organisaatiolaeissa siitä, 
että asiamies on ”itsenäinen ja riippumaton”, ei vielä takaa todellista itsenäisyyttä.  
46.  Näitä käsitteitä tarkennetaan jäljempänä jaksossa 2.5.
47.  Koulu-Koulu-Koulu 2019 s. 125.
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muassa julkisen intervention heijastuminen oikeudenkäyntikulujen korva-

usvelvollisuuteen. On esimerkiksi vaikea kuvitella, että asiaa, jonka ajami-

sessa julkinen asiamies on auttanut, ei pidettäisi oikeudellisesti epäselvänä 

OK 21:8a:n merkityksessä, vaikka asianosaisena oleva oikeudenhakija lopulta 

häviäisikin oikeudenkäynnin. Toki oikeudenhakija aina ja automaattisesti 

katsotaan hävinneeksi, jos hän peruuttaa kanteensa. Voidaan myös halkoa 

hiuksia siitä, edellyttääkö oikeudellinen epäselvyys epäselvyyttä pääasiassa 

vai onko myös prosessinedellytysten epäselvyys tällaista epäselvyyttä. Esi-

merkiksi ryhmäkanteen nostaminen tuo mukanaan hankalia tulkintakysy-

myksiä, jotka voivat johtaa siihen, että kannetta ei oteta tutkittavaksi.48 

Samoin julkisen asiamiehen avun maksuttomuuden periaate johtaa 

päättelemään, että voittaneelle asianosaiselle (joka siis on saanut tällaista 

apua) ei ole aiheutunut lakimieskustannuksia. Oikeudenkäynnin aktuali-

soimat kustannuskysymykset ovat lainopillisia ja vanhastaan tuttuja, joskin 

erikoinen konteksti tuo haasteen perinteisille tulkinnoille. Julkinen asia-

mies sovinnollisen ratkaisun hakijana puolestaan sijoittuu vaihtoehtoisen 

riidanratkaisun tutkimukseen. Myös tässä kysymyksenasettelu on pääosin 

oikeudellista, joskaan ei välttämättä lainopillista. Viranomaisen puuttumi-

nen sovitteluun tekee siitä kiistatta oikeudellista ja samalla oikeustieteen 

tutkimuskohteen. Erikoista on ennen kaikkea julkisen asiamiehen roolin 

vaihtelu myös vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa. Hän voi ottaa itselleen 

puolueettoman sovittelijan osan tai auttaa (jos tämä verbi on paikallaan) 

oikeudenhakijaa institutionaalisessa sovittelussa, josta joku muu (esim. tuo-

mioistuin) vastaa. Ero roolissa voidaan tuoda esiin käsitteillä julkinen asia-

mies sovittelijana ja julkinen asiamies sovittelun tukena, kuten tässä tutki-

muksessa tehdäänkin.

Julkisen asiamiehen paikka konfliktinhallinnan järjestelmässä tuo tut-

kimukseen neljännen ulottuvuuden. Moderniin tutkimukseen nimittäin 

kuuluu instituutioiden ja mekanismien toimivuuden arviointi: toimiiko 

julkisten asiamiesten järjestelmä toivotusti eli se auttaa oikeudenhakijoita 

pääsemään oikeuksiinsa, joihin heillä ei tosiasiallisesti muutoin olisi mah-

dollisuutta. Totta on, että julkisten asiamiesten suora apu – eli oikeussuoja-

rooli – on, kun ajatellaan Suomea, toistaiseksi ollut varsin pienimuotoista. 

Näin toimivuuden tarkastelu keskittyy melkoisesti potentiaalisen toimivuu-

48.  Ks. Koulu 2017b s. 159. 
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den arvioimiseen, toisiin sanoen miten nykyisenkaltainen toiminta laaja-

muotoisempana toteuttaisi access to justice -tavoitteita. Myös kehittämis-

ehdotuksia tarvitaan. Access to justice -tutkimukselle on tunnusomaista 

erilaisten ja runsaiden ehdotusten tekeminen. Ehdotukset voivat olla tavan-

omaisia de lege ferenda -ehdotuksia, mutta usein merkittäviin parannuksiin 

päästään jo toimintatapojen muuttamisella ja uusien toimintamuotojen 

omaksumisella.

Joskus jopa riittää asenteiden uusiutuminen, kun epäkohdat ja nykyis-

ten toimintatapojen heikkoudet tuodaan esiin. Useimmat ammatilliset toi-

mijat, eivätkä julkiset asiamiehet varmasti ole poikkeus, haluavat menetellä 

professionaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Tarvetta tutkia yksityisen 

sektorin asiamiehiä tässä suhteessa ei tarvinne perustella enemmälti. Julkis-

ten asiamiesten järjestelmä näyttää täyttävän ainakin osaksi sen aukon, joka 

jää oikeuksiin pääsyssä: sen kautta saadaan toteutetuksi sellaiset pienehköt, 

erilaatuiset ja hajanaiset oikeudet, jotka muuten jäisivät ”tyhjiksi kuoriksi”. 

Käsittelyvastuun siirtäminen sovittelun harteille ei ole aito ratkaisu. Nimen-

omaan tällaisissa oikeuksissa vastapuolen halukkuus sovinnolliseen ratkai-

suun on pienimmillään!

Vaikka access to justice -tutkimus lähtee oikeuden hakijan näkökulmas-

ta, välillä kannattaa vaihtaa näkökulma julkiseen asiamieheen. Jos julkisella 

asiamiehellä on useita tehtäviä vastaavine alarooleineen, hänen kannaltaan 

perustavanlaatuiseksi kysymykseksi nousee, miten hän niitä painottaa, toisin 

sanoen jakaa voimavaransa – esimerkiksi missä määrin hän auttaa yksittäisiä 

oikeudenhakijoita pääsemään oikeuksiinsa, missä määrin hän taas huolehtii 

sääntely- ja valvontatehtävistään. Hieman yksinkertaistaen päädytään poh-

timaan, millä panoksellaan tai voimavaroillaan julkinen asiamies oikaisee 

menneitä vääryyksiä, millä panoksella hän huolehtii tulevaisuudesta eli estää 

vastaisia oikeudenloukkauksia. Totta on, että raja vuotaa molempiin suuntiin, 

vaikkakaan suoraa yhteyttä ei ole. Puuttuminen vanhoihin oikeudenlouk-

kauksiin auttaa kohdistamaan valvontaa ja sääntelyä sekä vaikuttaa ennalta 

estävästikin, kun valvottavat toimijat näkevät, ettei vanhoja oikeudenlouk-

kauksia tulla unohtamaan. Samoin voidaan olettaa, että hyvin kohdistettu 

valvonta ja sääntely heijastuvat vanhoihin riitaisiin oikeussuhteisiin, koska 

se ympäristö, jossa valvottavat toimivat, on muuttunut ja heidän on siihen 
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sopeuduttava. Tämä ainakin teoriassa lisää heidän halukkuuttaan sovinnol-

lisiin ratkaisuihin vanhoissa oikeudenloukkauksissa.

Kysymys, mihin julkinen asiamies kohdistaa voimavaransa, on perim-

mältään yleispoliittinen. Teoriassa se pitäisi ratkaista julkisen asiamiehen 

virkaa koskevassa organisaatiolaissa. Kun tai jos niin ei ole tehty, julkisen 

asiamiehen harkintaan jää ensiksikin, kumpaa puolta tehtävästään, repa-

ratiivista (kompensoivaa) vai preventiivistä (ehkäisevää), hän painottaa, ja 

toiseksi, mihin yksittäisiin seikkoihin tai tapauksiin hän puuttuu. Periaat-

teessa kuitenkin voidaan sanoa, että toiminta on kohdistettava sinne, mis-

sä (väistämättä aina) rajallisista voimavaroista saadaan eniten hyötyä, esi-

merkiksi se auttaa maksimaalisen määrän oikeudenhakijoita oikeuksiinsa 

pienimmin yksikkökustannuksin. On myönnettävä, että tällaisesta ”neuvos-

ta” ei ole käytännön hyötyä. Tehokkuuden arviointiin vaikuttaa liian monta 

tekijää, jotta kukaan pystyisi kaikissa tilanteissa osoittamaan lupaavimmat 

toimintakohteet.

Oikeussuojaroolissa näyttää kuitenkin vallitsevan joitakin praktisia sään-

nönmukaisuuksia. Roolilla on ilmeinen yhteys julkisen asiamiehen aloite-

valtaan eli prosessioikeuden kysymyksenasettelussa asiavaltuuteen. Mitä 

eksklusiivisempi aloitevalta on, sitä enemmän korostuu julkisen asiamie-

hen rooli oikeuksiin pääsyn tukemisessa. Tämä näkyy muun muassa ryhmä-

kanteen kohdalla. Jos julkisella asiamiehellä on yksinoikeus ryhmäkanteen 

nostamiseen, sen tulisi olla korkealla hänen tehtäviensä tärkeysjärjestykses-

sä. Jos taas kannevalta on uskottu myös muille (esim. kansalaisjärjestöille), 

asiamies voi tyytyä täydentävään rooliin. Hän nostaa vain ne ryhmäkanteet, 

joita muut aloitteeseen oikeutetut eivät syystä tai toisesta ryhdy ajamaan.49 

Rehellisyyden nimissä on sanottava, että saman logiikan tulisi ohjata myös si-

tä rahoitusta, jonka julkinen asiamies julkiselta vallalta saa. On väärin syyttää 

julkista asiamiestä esimerkiksi ryhmäkanteen välttelystä, jos hänen voimava-

ransa – eli käytännössä toimintamäärärahansa – eivät salli tällaisen kanteen 

nostamista ja ajamista. 

49.  Suomalainen yhdistelmä, julkisen asiamiehen yksinoikeus kanteen nostamiseen ja hänen 
osoittamansa  vastahakoisuus nostaa kanteita, on näin järjestelmän vastainen lopputulos. Pi-
dättyvyys tai suoranainen varovaisuus sen sijaan on tai oikeammin olisi paikallaan, kun kan-
neoikeutettuja olisi useita ja heillä olisi myös reaaliset mahdollisuudet kanteen nostamiseen ja 
tehokkaaseen ajamiseen. Tällöin kysymys on vain järkevästä työnjaosta eri toimijoiden välillä.
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Vastaava arkijärjen logiikkaa havaitaan myös valvonta- ja sääntelyroolis-

sa. Valvonta kannattaa, kun tavoitellaan tehokkuutta, kohdistaa niihin val-

vottaviin, joiden toiminnassa on jo havaittu epäkohtia. Vastaavasti sääntelyn 

kohteiksi otetaan ne toimintatavat, joiden ennustetaan johtavan joko todel-

lisiin oikeudenloukkauksiin tai subjektiivisiin vääryyskokemuksiin. Tässä 

suhteessa kansalaisten yhteydenotot eli kantelut ovat hyvin tärkeitä, koska 

ne osoittavat valvonnalle ja sääntelylle ensisijaiset kohteet. Toinen asia on, 

mihin valvonta ja sääntely lopulta kohdistuu. Tunnettu psykologinen ilmiö 

on tässä mukavuusefektiksi kutsuttu logiikka. Valvotaan sitä, mitä on helppo 

valvoa, eikä sitä, mitä tulisi valvoa. Samoin ohjeistusta on helpointa tuottaa 

yksinkertaisiin ja rajoitettuihin tilanteisiin, joissa ei välttämättä tarvittaisi ol-

lenkaan ohjeistusta. Lisäksi kaikessa julkisen asiamiehen toiminnassa on sa-

ma yleinen vaara eli vankisyndrooma: julkisen asiamiehen henkilökohtaiset 

suhteet, esimerkiksi halu ylläpitää hyvää neuvotteluilmapiiriä, vaikuttavat.

Ennen kuin tutkimusta voidaan jatkaa, tarvitaan vielä systematiikka, jo-

ka hahmottaa ne toimintatavat, joilla julkinen asiamies hoitaa tehtävään-

sä, tässä erityisesti auttaa yksittäisiä oikeudenhakijoita oikeuksiinsa. Vaikka 

asiamieskohtaisia eroja on (ohjaavaa organisaatiolainsäädäntöä ei voi sanoa 

järin koordinoiduksi), se ei näy kokonaiskuvassa. Jos lähdetään historiallises-

ta tarkastelusta, julkisten asiamiesten tulee ensisijaisesti hakea sovinnollista 

ratkaisua joko neuvotteluin tai sovittelulla. Tämä lienee ollut heijastumaa 

muista osarooleista: asiamiehen tuli toimia tällä tavalla hoitaessaan valvon-

taa ja suunnitellessaan ohjeiden antamista. Oli tavallaan luontevaa siirtää hy-

viksi havaitut pehmeät keinot myös niihin tilanteisiin, joissa asiamies puuttui 

yksittäisiin riitoihin. Neuvottelut ja sovittelu (joita ei ennen pidetty selkeästi 

erillään) eivät tietenkään aina tuottaneet tulosta. Tällöin oli luontevaa, että 

julkinen asiamies auttoi oikeudenhakijaa tämän vireille panemassa oikeu-

denkäynnissä. Apu oli ja on toki edelleenkin joko varsinaista avustamista eli 

asianajamista taikka taloudellista tukemista eli kustannusten korvaamista. 

Oikeudenkäynnin taloudellinen, henkinen ja sosiaalinen rasitus lankesi kui-

tenkin edelleen oikeudenhakijalle, joten julkisen asiamiehen tuki oikeuksiin 

pääsylle on edelleen vain osittaista, joskus varmasti marginaalista.

Viimeisin ja samalla järein tukimuoto on vastuun ottaminen oikeuden-

käynnistä, toisin sanoen julkinen asiamies panee oikeudenkäynnin (tai 
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muun oikeussuojamenettelyn) omissa nimissään vireille oikeudenhakijoi-

den lukuun, ajaa oikeudenkäynnissä tämän asiaa sekä kantaa oikeudenkäyn-

nin rasituksen. Esimerkkejä tämän auttamisen formaatin nykysovelluksista 

ovat viranomaisaloitteiset ryhmäkanteet sekä viranomaisen ajamat pilotti-

kanteet. Siirtymä avustamisesta vastuun ottamiseen on quantum-loikka. Sen 

myötä julkinen asiamies joutuu ensiksikin OK 21 luvun mukaiseen kuluvas-

tuuseen oikeudenkäynnin hävitessään50, toiseksi toimintamuoto sitoo paljon 

enemmän voimavaroja kuin pienimuotoinen avustaminen. Kolmanneksi 

asianosaiseksi tai vastaavaksi ryhtynyt julkinen asiamies altistuu sille julki-

selle ja sosiaalisen median paineelle, joka helposti liittyy kontroversiaalisiin 

oikeudenkäynteihin, esimerkkinä puukartellikanteet.51 Sitä paitsi oikeuden-

käyntien häviäminen on arvovaltatappio. Häviö vie julkiselta asiamieheltä 

uskottavuutta hänen valvonta- ja sääntelytehtävässään. Julkiset asiamiehet 

eivät pohjoismaissa olekaan olleet innokkaita lähtemään tälle tielle, toisin 

sanoen käyttämään hyväksi kaikkia lakisääteisiä valtuuksiaan.52 

Kaikki tukemisen muodot eivät suoraan sovi tähän kolmijakoon. Monis-

sa maissa julkiset asiamiehet ovat mukana myös (muissa) kollektiivikanteis-

sa kuten joukkokanteissa sekä kollektiivisessa sovittelussa. Tällöin he eivät 

välttämättä ole muodollisesti kanteen nostajia eivätkä edes avusta yksittäisiä 

oikeudenhakijoita erillisissä oikeudenkäynneissä. Tosin muodollinen osallis-

tuminen oikeudenkäyntiin, oli se asianosaiseksi ryhtymistä tai oikeudenha-

kijan avustamista siinä, antaa puitteet julkisen asiamiehen epämuodolliselle 

avulle. Tässä tukemisessa julkiset asiamiehet ovat pääasiassa aloitteente-

50.  Kuluvastuu seuraa Suomessa kuten muissakin pohjoismaissa ”costs abide the event” –
logiikkaa. Vastuu määräytyy oikeudenkäynnin asiallisen lopputuloksen eli jargonin mukaan 
pääasiaratkaisun mukaan. Asianosaisen henkilöllä ja olosuhteilla on hyvin vähän suoraa mer-
kitystä, lähinnä hänen taloudellinen tilanteensa konkretisoituu sosiaalisessa kulusäännössä 
(OK 21:8b). Tosin empiiriseen oikeustieteeseen uskova epäilee, että tosiasiallisesti asianosai-
sen status ja sosioekonominen asema vaikuttavat paljon laajemmin, mitä lakitekstistä voidaan 
päätellä. Se voi heijastua voittamisen tulkintaan, osavoittosääntöön tai epäselvyyssääntöön, 
ehkä jopa primääriin kysymykseen, mitkä vastapuolen kustannukset ovat olleet ”kohtuullisia” 
ja ”tarpeellisia” (OK 21:8).    
51.  Näissä kanteissa kantajat (yksittäiset metsänomistajat) ja kanteita järjestellyt yksityishen-
kilö joutuivat jälkikäteen arvioiden kohtuuttoman kielteisen julkisuuden kohteeksi. Ks. Koulu 
2017a s. 206. Tosin sen lähempi analysointi odottaa vielä mediatutkimusta.  
52.  Joku voi huomauttaa, että yksityisen sektorin asiamiesten valtuuksiin ei kuulu Suomessa 
eikä muissakaan pohjoismaissa pilottikanteen ajaminen omissa nimissään oikeudenhakijan 
puolesta. Tämä onkin totta, mutta asiavaltuus on järjestettävissä niin sanotulla siirronsaajan 
konstruktiolla, johon palataan jäljempänä jaksossa 6.3. Tosin suomalaiset asiamiehet eivät 
liene sitä käyttäneet. Ks. Koulu 2017b s. 14. 
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kijöitä, promoottoreita ja koordinaattoreita: he esimerkiksi auttavat rahoi-

tuksen keräämisessä, kokoavat oikeudenhakijoita ryhmäksi, koordinoivat 

asianajamista ja niin edelleen. Lisäksi he voivat itsekin rahoittaa tällaisia 

oikeudenkäyntejä niihin osallistumatta. Tällä toiminnalla ei ole vielä omaa 

nimeä, joskin sen kutsuminen ”oikeudenhakemisen koordinoinniksi” on in-

formatiivinen mutta kömpelö ilmaus. Jos kolmijako halutaan säilyttää, toi-

mintamuoto on luettavissa vastuun ottamiseksi oikeudenkäynnistä. Julkisen 

asiamiehen rooli nimittäin ylittää kustannuksiltaan ja vastuultaan sen, mihin 

asiamies antautuu avustaessaan oikeudenhakijaa yksittäisessä oikeuden-

käynnissä. Tätä systematiikkaa seurataan tässä tutkimuksessa.

Totta on, että tästä viimeisestä toimintamuodosta löytyy vähän konkreet-

tisia esimerkkejä edes niistä maista, joissa asiamiesjärjestelmä on pohjois-

maita kehittyneempi.53 Voi olla, että tällainen auttaminen ei yksinkertaisesti 

jätä jälkiä aineistoon. Se näyttää kuitenkin niin lupaavalta, että olisi yllätys, 

elleivät julkiset asiamiehet enemmin tai myöhemmin siihen tartu. Oikeudel-

linen koordinointi on muodikkaan kollektiivisen oikeussuojan luontainen 

kehitelmä. Tutkija näkee sen kahden tutkimuslinjan yhtymisen tulokseksi, 

eräänlaiseksi hybridimalliksi. 

2.2 Tutkimusmenetelmistä

Kansainvälisessä tutkimuksessa julkiset asiamiehet on alkujaan liitetty sekä 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun nimellä tunnettuun liikkeeseen että suoraan 

53.  Ks. jäljempänä jakso 6.2.2.

Oikeussuoja

Vastuun 
ottaminen

Avusta-
minen

Sovinnon 
hakeminen

Koordi-
nointi

Kaavio 2: Oikeussuojatehtävän toteutus
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access to justice -lähestymistapaan. (Totta on, että liike sinänsä on osa laa-

jempaa access to justice -lähestymistapaa eli tosiasiallisen oikeuksiin pää-

syn ongelmaa). Instituutiona yksityisen sektorin asiamiehet saivat huomiota 

”prosessuaalisena kokeiluna” jo varhaisessa ADR-tutkimuksessa.54 Konteksti 

kylläkin johti asiamiehen neuvottelija- ja sovittelijaroolin suhteettomaan ko-

rostumiseen. Näin se saatiin sovitetuksi vaihtoehtoisen riidanratkaisun kon-

sensuaaliseen perusdogmiin. Kun oikeudenkäyntiä kaiken kaikkiaan pidet-

tiin arkaistisena ja tehottomana keinona konfliktien hallinnassa, asiamiesten 

antama apu siinä yhtä lailla menetti merkityksensä. Vaihtoehtoisen riidan-

ratkaisun tutkimus ei myöskään tehnyt selkeää eroa julkisten ja yksityisten 

asiamiesten välillä, koska he kaikki toimivat samalla tavalla, viime kädessä 

hakivat sovinnollista ratkaisua. Niinpä asiamiehiksi tässä merkityksessä (’om-

budsman’) laskettiin myös järjestöjen, yritysten ja viranomaisten nimittämät 

asiamiehet, jotka olivat enemmän tai vähemmän riippuvaisia asettajastaan 

(usein työ- tai virkasuhteessa) ja joilla oli lähinnä asiakaspalveluksi luettavia 

tehtäviä.55 

Tutkimuksen innovaatio sen sijaan on (julkisten) asiamiesten kytkemi-

nen siihen regulatory redress -teemaan, jota tämä tutkimus käsittelee. Näin 

julkiset asiamiehet (tarkkaan ottaen heidän tukensa oikeuksiin pääsylle) ovat 

nousseet omaksi, enemmän tai vähemmän itsenäiseksi tutkimussuuntauk-

seksi, eli eräänlaiseksi kollektiivisen oikeussuojan (collectice redress) rin-

nakkaisilmiöksi. Myös käyttöön otetut käsitteet tuovat esiin ajatuksen rin-

nakkaisuudesta. Uudessa tutkimussuuntauksessa tarkastellaan tilanteita, 

joissa oikeussuojaa annetaan, kuten edellä todettiin, lähtökohtaisesti viran 

puolesta. Tämä merkitsee samalla käänteentekevää siirtymistä yksilöllisen 

oikeussuojan eetoksesta kohti julkisen vallan interventiota yksityisiin oikeus-

suhteisiin.56 Siirtymä kaventaa niin julkisen asiamiehen käsitettä kuin tut-

kimuskohdettakin. Koska tällaisella asiamiehellä on oltava julkista valtaa, 

54.  Palmer-Roberts 1995 s. 294.
55.  Yksityiset asiamiehet työllistyvät tavallisesti yrityksen (tai viranomaisen) sisäisissä vali-
tusmekanismeissa (’in-house complaints procedures’) eräänlaisina välittäjinä riitapuolten 
kesken. Ks. Hodges ym 2012 s. xxix. 
56.  Ks. edellä jakso 1.3. Perintönä ADR-tutkimuksen kaudelta myös uudessa tutkimuksessa 
ADR-pohjaiset järjestelyt erotetaan lainkäytöllisistä omaksi alaryhmäksi. Ks. esimerkiksi Hod-
ges ym 2010 s. 100. Vaikka tällainen ero kieltämättä havainnollistaa, mitä kaikkea julkinen asia-
mies voi tehdä oikeudenhakijan tukemiseksi, järin loogiselta käsitteenmuodostus ei vaikuta. 
Totta on, että myös tässä kirjassa tehdään sama  teoreettisesti kyseenalainen erottelu, koska 
julkisen asiamiehen ADR-toimintaa käsitellään omassa luvussaan.   



30

Tutkimustehtävä

julkisia asiamiehiä ovat enää lakiperusteiset ja julkisen vallan käyttöön oi-

keutetut asiamiehet, toisin sanoen viranomaiset.57 Tällaisista asiamiehistä 

käytetään kansainvälisessä kirjallisuudessa usein nimitystä ”statutory om-

budsmen” erotukseksi yksityisistä asiamiehistä.

Totta on, että tutkimuksen käsitteenkehittely ei ole kaikkein selkeintä. 

Myös nämä julkiset asiamiehet voivat toimia ”yksityisellä” toimialalla. Esi-

merkiksi Suomessa kuluttaja-asiamies on tyypillinen kategorian edustaja. 

Tutkimuksessa tätä asiamiesryhmää on alettu kutsua ”yksityisen sektorin 

julkisiksi asiamiehiksi”, kun eron tekeminen on ollut tarpeen. Kannattaa kui-

tenkin huomata, että he eivät ole sanan varsinaisessa merkityksessä ”yksityi-

siä”. Muut eli oikeasti yksityiset asiamiehet (private ombudsmen) ovat vaih-

toehtoisen riidanratkaisun vastuualueeseen luettavia, osaksi oikeudellisia, 

osaksi sosiaalisia instituutioita. Yksityiset asiamiehet, joihin palataan hetken 

kuluttua, tulevat näin tutkimuksen kohteiksi siinä kontekstissa, jonka muo-

dostavat sovittelu ja lautakuntamenettelyt. Tosin pysyväksi eroksi julkisten 

ja yksityisten asiamiesten välillä jää, että yksityiset asiamiehet eivät ole puo-

lueeton taho. Yksittäisissä tapauksissa he voivat kuitenkin olla tosiasiallisesti 

riippumattomia taustaorganisaatiostaan, ja siihen usein nimenomaan pyri-

täänkin. Parhaimmillaan yksityisen asiamiehen interventio riitaan voi olla 

oikeudenhakijan kannalta yhtä tuloksellista kuin julkisenkin. Myös heidän 

ulkonainen toimintansa voi olla hyvin samankaltaista.

Uudessa tutkimussuuntauksessa on omintakeista muukin kuin vaikeasti 

kääntyvä nimi. Siltä puuttuu sellainen intensiivinen tuki Euroopan unionilta, 

josta esimerkiksi kollektiivinen oikeussuoja ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu 

ovat saaneet nauttia. Asiamiesjärjestelmän kehittyminen on näin ollut yh-

täältä kansallisten aloitteiden, toisaalta tutkimuksen varassa. Tästä seuraa, 

että kehitys on, evoluutioteorian termein, gradualistista. Itse asiassa uusi 

tutkimussuuntaus henkilöityy poikkeuksellisen vahvasti muutamaan aktii-

viin tutkijaan, joista tunnetuin on Christopher Hodges.58 Pääsy omaksi tut-

57.  Lakiperusteisuus on kieltämättä hieman huono erotteluperuste, koska monissa maissa 
myös yksityisistä (julkisista) asiamiehistä on laintasoisia säännöksiä, etenkin kun kysymys on 
julkisoikeudellisen tahon asettamasta henkilöstä.    
58.  Tutkimussuuntaus käytännössä esineellistyy Civil Justice Systems – kirjasarjaan, jossa on 
ilmestynyt useita aihepiirin julkaisuja. Yhtenä tekijöistä aikaisemmissa kirjoissa on ollut Hod-
ges. Sarja päättyy vuonna 2019 ilmestyneeseen ja Hodgesin yksin kirjoittamaan ”holistiseen” 
nykyjärjestelmien arviointiin. Siinä todetaan, että koko nykyinen riidanratkaisun skeema on 
aikansa elänyt, liian kallis ja liian monimutkainen. Arviointi päättyy 20 suositukseen. Niistä 
yksi, suositus numero 14 liittyy ”julkisoikeudellisiin” asiamiehiin ja tribunaaleihin. Yksityisen 
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kimussuuntaukseksi on sekin jo saavutus. Kaikki access to justice -innovaa-

tiot eivät ole saavuttaneet oman tutkimussuuntauksen asemaa. Esimerkiksi 

yksinkertaistettu oikeudenkäynti, joka sisältyi liikkeen kolmanteen aaltoon, 

on jäänyt Suomessa ja muissakin pohjoismaissa yllättävän vähälle huomiolle. 

Tosin se on kotimaisessa tutkimuksessa nostettu aika ajoin esille eräänlaise-

na ”hukattuna mahdollisuutena”.59 

Vaikka julkinen asiamies -järjestelmän tieteellinen sijoitus ja systematiik-

ka ovat vaihtuneet useasti, se on lopulta vaikuttanut hämmästyttävän vähän 

tutkimuksen sisältöön. Tutkimuksen, oli sen lähestymistapa tai systemaat-

tinen sijainti mikä tahansa, keskiössä tai ainakin tärkeimpänä esimerkkinä 

on ollut kuluttaja/yritys -suhdetta valvova julkinen asiamies eli suomalais-

ta kuluttaja-asiamiestä vastaavan taho.60 Tämä selittyy osaksi sillä yleisellä 

kiinnostuksella, jonka Euroopan unioni kohdistaa kuluttajansuojaan. Osaksi 

painotus johtuu siitä, että kuluttaja-asiamiesten toimikenttä on laaja, he ovat 

monissa maissa aktiivisia ja heidän toimintansa tuottaa runsaasti materi-

aalia tutkimuksen käyttövoimaksi. Voidaan myös väittää, että heidän koh-

dallaan oikeussuojatehtävä erottuu selkeimmin ja sen soveltamistilanteet 

on helpointa hahmottaa. Kuluttaja-asiamiesten interventio riitaisiin oikeus-

suhteisiin lisäksi kiinnostaa mediaa, ja monissa maissa kuluttaja-asiamiehet 

pyrkivät tietoisesti käyttämään hyväkseen julkisuutta.61 Sen sijaan joidenkin 

julkisten asiamiesten toiminta jää tai tarkoituksella jätetään julkisuudelta 

piiloon. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kuluttaja-asiamies on ainoastaan 

yksi yksityisen sektorin julkisista asiamiehistä eikä hänen toimintansa tar-

kastelu edusta automaattisesti regulatory redress -tutkimuksen valtavirtaa. 

sektorin asiamiesjärjestelmä sen sijaan kerää kokonaisat kuusi suositusta (suositukset 5, 6, 12, 
14, 19 ja 20. Ks. Hodges 2019 s. 546. Suosituksissa asiamiesjärjestelmä integroidaan muuhun 
riidanratkaisuun mahdollisimman pitkälle digitalisaation ja erityisesti on line-prosessin ka-
pasiteettia käyttäen.       
59.  Ks. esimerkiksi Linna 2021 s. 179.
60.  Tässä kannattaa muistaa, että kuluttaja-asiamiehen (engl. : consumer ombudsman) käsi-
te on kansainvälisessä keskustelussa hyvin laaja, joten sen piiriin kuuluu kovin erilaisia asia-
miehiä. Tällaisia asiamiehiä ovat nimittäin kaikki ne (julkiset) asiamiehet, jotka toimivat ”in 
individual market sector”.  Näin se on tosiasiallisesti synonyymi tässä tutkimuksessa käytetylle 
ilmaisulle ”yksityisen sektorin julkinen asiamies”.  
61.  Ks. edellä jakso 1.2. Sosiologisessa tutkimuksessa kuluttajansuojalainsäädäntöä on pidetty 
esimerkkinä interventionistisesta puuttumisesta luonteeltaan yksityisoikeudelliseen toimin-
taan. Ks. Kyntäjä-Laitinen 1983 s. 279. Kannattaa kutenkin huomata, että interventiosta voidaan 
puhua kahdessa merkityksessä, tarkoittaen joko aineellista oikeutta tai oikeussuojakeinoja. 
Tässä tutkimuksessa painotus on jälkimmäisessä. 
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Vielä vähemmän hän edustaa ideaalia, miten julkisen asiamiehen tulisi teh-

tävänsä hoitaa. 

Myöskään tutkimusmenetelmät eivät ole mullistavasti muuttuneet tie-

teellisen ”muodin” vaihdellessa. Aina on vaivautumatta enempiin perus-

teluihin oletettu, että julkisia asiamiehiä voidaan ja pitääkin tutkia samoin 

menetelmin ja aineistoin kuin muitakin access to justice -tutkimuksen koh-

teita. Lähtökohta vakuuttaa edelleen: sen näyttäminen vääräksi olisi yllätys. 

Tämä tutkimus jatkaa laajempaa access to justice -lähtöistä tutkimushan-

ketta. Näin se edustaa luonnostaan oikeudenhakijan näkökulmaa ja on sa-

malla, kun edetään oikeudenkäyntiin, asianosaislähtöistä.62 Access to justice 

-näkökulmasta luonteva otsikko tälle tutkimukselle olisi ”access to justice by 

ombudsman”. Tätä otsikkoa (tai oikeammin käsitettä) ei kuitenkaan esiinny 

tutkimuskirjallisuudessa, eikä se käänny kunnolla suomeksi. Suomenkieli-

nen termi ”asiamieslainkäyttö” – mitä tässä tutkimuksessa pariin otteeseen 

käytetään – ei tuo yhtä selvästi esiin asianosaisnäkökulmaa; pikemmin se an-

taa kuvan siitä, että oikeuksiin pääsemistä tarkastellaan julkisen asiamiehen 

näkökulmasta. Kuten edellä todettiin, tässä tutkimuksessa sen sijaan julki-

sia asiamiehiä ja heidän apuaan katsotaan oikeutta hakevan (tai odottavan) 

kansalaisen näkökulmasta. 

Tutkimuksen painopiste on sekin ilmeinen. Huolta kannetaan etenkin 

niin sanotuista heikoista intressinhaltijoista ja heistäkin lähinnä niistä, joil-

la pieniä vaatimuksia, jotka ovat lähtökohtaisesti sellaisinaan eli yksittäi-

sesti esitettyinä oikeudenkäyntikelvottomia.63 Heikkojen oikeudenhakijoi-

den pääsy oikeuksiinsa on perinteisesti ollut access to justice -tutkimuksen 

keskiötä. Näin access to justice -liikkeen näkökulmasta heidän tukemisen-

sa tulisi olla myös julkisen asiamiehen toiminnan ytimessä. Tutkimuksessa 

paljon huomiota on saanut julkisten asiamiesten toiminta niin sanotuissa 

massavaatimuksissa, erityisesti tällaisissa kuluttajariidoissa.64 On katsottu, 

62.  Kotimaisesta tutkimuksesta ks. Autio 2014 s. 87.  
63.  Oikeudenkäyntikelvottomuudesta voidaan puhua oikeudellisessa ja tosiasiallisessa merki-
tyksessä. Ensimmäisellä tarkoitetaan, että vaatimusta ei oteta tuomioistuimessa käsiteltäväksi. 
Toisella eli tosiasiallisella oikeudenkäyntikelvottomuudella viitataan siihen, että vaatimusta ei 
kannata viedä tuomioistuimeen, koska siitä aiheutuva riski on suhteeton verrattuna saavutetta-
vissa olevaan hyötyyn nähden. Ks. lähemmin Koulu 2020 s. 73. Tässä puhutaan jälkimmäisestä 
oikeudenkäyntikelvottomuudesta. 
64.  Massakuluttajariidan käsitteelle on tyypillistä, että loukattuja kuluttajia on paljon mutta 
oikeudenloukkauksista aiheutuvia vaatimuksia ei normaalisti kannata viedä oikeuteen niiden 
vähäisyyden takia. Ks. lähemmin Viitanen 2003 s. 25.



33

Tutkimustehtävä

että julkisten asiamiesten oikeuksiin pääsyä tukeva toiminta on tehokkainta 

tällaisissa tapauksissa tai osaksi samaa tarkoittaen, että oikeusjärjestelmä saa 

näissä oikeudenloukkauksissa suurimman hyödyn niistä julkisista asiamie-

histään, jotka toimivat yksityisellä sektorilla. 

Tämä varmaan pitää paikkansa, vaikka kielenkäyttö vaatisi sen tarkenta-

mista, mitä tehokkuudella tai hyödyllä tarkoitetaan. Jyrkkää rajaa yksilöllisen 

ja kollektiivisen tuen välillä ei kuitenkaan tule tehdä: usein näennäisen yksi-

löllinen tuki – esimerkiksi pilottikanteen ajaminen – toteuttaa samalla myös 

massavaatimuksien hyvittämistä. Kiintoisaa kylläkin suhtautuminen pilotti-

kanteisiin on muuttunut vähitellen myönteisemmäksi. Aikaisemmin pilot-

tikanteita tai oikeammin niistä johtuvia seurannaiskanteita saatettiin jopa 

paheksua.65 Pilottikanne kun rohkaisi ihmisiä nostamaan uusia kanteita, mi-

kä taas kuormittaisi liiaksi tuomioistuimia. Tosin tämä logiikka vilahti myös 

Suomen ryhmäkanteen valmistelussa yhtenä perusteluna sille, miksi yksinoi-

keus kanteen nostamiseen tuli antaa viranomaiselle, kuluttaja-asiamiehelle. 

Perustelu vakuuttikin tuolloin kuulijansa, jos katsotaan lopputulosta. 

Voidaan kysyä, kyetäänkö asiamiesinstituutiota tutkimaan access to jus-

tice tutkimuksen tavanomaisilla menetelmillä. Kuten edellä todettiin, tuo-

mioistuimet ja asiamiehet kuuluvat ”rinnakkaisiin universumeihin”.66 Totta 

on sekin, että konfliktinhallinnan tutkimus on, kaikesta modernisuudestaan 

huolimatta, keskittynyt siihen, miten oikeuksia haetaan perinteisesti tuo-

mitsemisparadigman ja valtiollisen lainkäytön kautta. Oikeutta hakevan nä-

kökulmasta tällöin ei kuitenkaan tunnu olevan suurta eroa sillä, saako hän 

oikeutta suoraan eli omin toimin vai julkisen asiamiehen tavalla tai toisella 

tukemana. Tämä tutkimus keskittyykin siihen kosketuspintaan, joka syntyy, 

kun julkinen asiamies käyttää valtiollisia tuomioistuimia tähän tarkoitukseen. 

Tällä kosketuspinnalla prosessioikeuden perinteiset opit ja tutkimusmene-

telmät ovat tietenkin välttämättömiä. Prosessilaki ei erikseen sääntele jul-

kisten asiamiesten toimia oikeudenkäynnissä, vaan he joutuvat toimimaan 

yleisessä prosessikehikossa.67 

65.  Vanha espanjalainen sananlasku kuuluukin englanninkielisenä näin : ”The worst of a law-
suit is that out there grow a hundred.” Vanhoille suomalaisillekaan juristeille ei ole täysin vieras 
ajattelu, jossa ihanteena pidetään oikeudenkäyntien vähäisyyttä.    
66.  ”Ne’er the twain shall meet. The realities of courts and Ombudsman are too starkly cont-
rasting to draw meaningful comparisons.” Näin Joseph 2012 s. 17.  
67.  Myös oikeudellisen konfliktinhallinnan tutkimuksesta on sanottava, että se ei suinkaan 

”hylkää” tai ”väheksy” perinteistä lainopillista prosessioikeuden tutkimusta. Tällainen tutkimus-
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On toki muistettava, että julkisten asiamiesten toiminta ei tyhjenny koko-

naan access to justice -liikkeen vaatimuksiin, vaikka heitä on totuttu tarkas-

telemaan tässä kontekstissa. Julkisilla asiamiehillä on sellaisia hallinnollisia 

ja toimialansa kehittämistä edistäviä tehtäviä, joilla ei ole kiinteää yhteyttä 

yksittäisen oikeudenhakijan oikeuksiin eikä niiden toteutumiseen. Kehittä-

mistehtävä liittää julkisen asiamiehen proseduralisoitumiseen ja sen tausta-

ajatukseen, proseduralismiin. Siinä tarjotaan konfliktin osapuolille menet-

tely, jossa he voivat saada ratkaisun erimielisyyteensä. Menettely osallistaa 

vastakkaiset intressitahot sekä tuottaa aikanaan periaatteet, säännöt ja hyvät 

käytännöt. Aate kärsii huonosta maineesta. Se näkyvästi väheksyy aineellisen 

lainsäädännön merkitystä ja luottaa – monen mielestä liian sinisilmäisesti 

– tasapuolisten sääntöjen spontaaniin syntyyn.68 Menettely sinänsä tulee it-

seisarvoksi ja justifioi minkä tahansa lopputuloksen. Jos ajatellaan yksityisen 

sektorin julkisia asiamiehiä, proseduralismin osallistava vuorovaikutus on 

suorastaan vaaraksi. Kun osapuolet ovat toistuvaistoimijoita, heidän edusta-

miensa yksittäisten intressinhaltijoiden tarpeet saattavat kokonaan unohtua. 

Toimijat haluavat säilyttää kumppanuussuhteen eivätkä halua järkyttää sitä 

äkkijyrkillä toimilla. Tästä syystä kehittämistehtävä ja oikeussuojatehtävä ei-

vät ole luonnollinen yhdistelmä vaan pikemminkin vastinpari.69 

On ilmeistä, että julkisen asiamiehen lakisääteiset tehtävät voivat olla ris-

tiriitaisia tai ajautua ristiriitaan. Vaikka julkisten asiamiesten toimintaa oh-

jaa, kuten sanotaan, yleinen etu, yleinen etu ei aina ja automaattisesti tarkoita 

kaikkien vääryyttä kärsineiden maksimaalista pääsyä oikeuksiinsa. Muutoin-

kin keskittyminen heikkojen kerta-asianosaisten oikeuksiin tuo mukanaan 

näkökulman kaventumisen. Siinä nimittäin unohtuu, että myös muiden kuin 

heidän on päästävä oikeuksiinsa. Ylipäätään kaikkia oikeudenhakijoita ei saisi 

eikä edes voi pakottaa dikotomiaan heikko/vahva. Pakkosijoittaminen houkut-

telee yksinkertaistettuihin, ideologisiin ratkaisuihin. Heikko oikeudenhakija ei 

ole automaattisesti oikealla asialla, eikä vahva toimija aina perusteettomas-

han on välttämätöntä, koska valtiolliset tuomioistuimet ovat edelleen se pääväylä, jonka kautta 
kansalaiset pääsevät oikeuksiinsa. Eri asia on, että lainoppi ei vastaa kaikkiin niihin kysymyk-
siin, joita tutkimuksen ympäristö (oikeuspoliitikot, suuri yleisö, yhteiskuntatieteen tutkijat ja 
niin edelleen) pitävät vastaamisen arvoisina, usein jopa oikeusvaltion kohtalonkysymyksinä.    
68.  Ks. esimerkiksi Riikka Koulu-Peters-Pohle 2021 s. 96.
69.  Paljon tietenkin riippuu siitä, miten toimialaa kehitetään. Kumppanuussuhde syntyy hel-
pommin, kun kehittämiseen käytetään neuvottelu- ja sovitteluprosesseja. Vaara on ratkaise-
vasti pienempi, kun julkinen asiamies kehittää toimialaansa pilottikantein, ryhmäkantein ja 
avustustehtävin. 
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ti epää heikolta hänen oikeuksiaan. Sitä paitsi valtaosassa oikeudenkäyntejä 

asian osaiset eivät todennäköisesti sijoitu kumpaankaan kategoriaan.70 

Tällaisissa näkökulmissa on toinenkin vaara kuin näkökulman perim-

mäinen kyseenalaisuus. Erityisesti perusoikeuksien tutkimusta on moitittu 

ja syystäkin vinoutuneesta painotuksesta: oikeuksien toteutumisesta puhu-

taan liiaksi suppeiden ja lähinnä vähemmistöryhmien kautta.71 Tämä taas 

yhtäältä herättää tunneperäistä vastarintaa, toisaalta välittää mielikuvan, et-

tä muiden ryhmien kuin heikkojen pääsy oikeuksiinsa on kunnossa, tai mi-

kä on vielä pelottavampaa, se on vähemmän tärkeää. Vaara keskittymisestä 

vain ”heikkoihin” oikeudenhakijoihin on ilmeinen myös access to justice 

-tutkimuksessa, jonka juuret muutoinkin ovat perus- ja ihmisoikeuksissa. 

Tässä tutkimuksessa ”heikko” oikeudenhakija on neutraali ilmaisu. Hän on 

vahvan oikeudenhakijan vastakohta, ei-vahva riitapuoli, ei sen sijaan vält-

tämättä heikko yleiskielisessä tai sosioekonomisessa merkityksessä. Myös 

keskivertoinen kuluttaja-palkansaaja on näin ”heikko” oikeudenhakija täs-

sä kontekstissa. Ihmis- ja perusoikeuspohjaista lähestymistapaa on lisäksi 

arvosteltu siitä, että siinä yksityiskohdat ja etenkin ihmisoikeustuomioistui-

men kasuistiset ratkaisut korostuvat.72 Tässäkin arvostelussa on paljon perää. 

Muun muassa tästä seuraa, että tämän lähestymistavan hyöty modernissa 

konfliktinhallinnan tutkimuksessa ei ole sitä tasoa, mitä niitä tarmolla ajava 

odottaisi. Konfliktihallinnan tutkimus karttaa yksityiskohtiin sortumista, kos-

ka silloin kokonaiskuva oikeuksiin pääsystä hämärtyy. Vanha kokemussään-

tö sanookin, että vakava keskustelu aiheesta vältetään viemällä se väittelyksi 

toisarvoisista yksityiskohdista. 

Totta on, että access to justice -tutkimus ja siitä kuvainnollisesti hyötyvät 

tahot voidaan hahmottaa monella tavalla, koska itse käsitteellekin annetaan 

eri sisältöjä.73 Jos oikeudenmukaisuus (justice) on – kuten usein sanotaan – 

70.  Tätä ei tosin ole tutkittu, vaikkakin asianosaisten jakautuminen luonnollisiin henkilöihin 
ja yrityksiin on perinteisiä tutkimuskohteita. Jaottelu heikkoihin ja vahvoihin asianosaisiin sen 
sijaan kaatuu jo siihen, että heikkouden ja vahvuuden kriteerit ovat määrittelemättä. Asiaa ei 
auta puhuminen kerta- ja toistuvaisasianosaisista. Vaikka toistuvaisasianosainen mielletään 
vahvaksi toimijaksi, hän voi yhtä hyvin olla heikko toimija – hän ajautuu toistuviin oikeuden-
käynteihin esimerkiksi heikon taloudellisen tilansa vuoksi.  
71.  Harkoma 2017 s. 23 ja 25. Hän myös huomauttaa, että tutkimus ohjautuu lähinnä helppoi-
hin ja kiinnostaviin aiheisiin, sen sijaan että keskityttäisiin haastaviin kysymyksiin eli ”raken-
teisiin ja menettelyihin”. 
72.  Näin Niemi 2014 s. 257.
73.  Ks. Letto-Vanamo 2017 s. 233.
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prosessia, vaatimus oikeuksiin pääsystä tarkentuu aidoksi mahdollisuudeksi 

saada aikaan tällainen prosessi, toisin sanoen päästä oikeudellisin keinoin 

oikeuksiinsa. Kun puhutaan oikeuksiin pääsyn ultima ratiosta eli traditionaa-

lisesta riita-asian oikeudenkäynnistä, pääsy oikeuksiin edellyttää näin ollen 

voimavaroja yhtäältä kunnolliseen asianajamiseen (mikä on perimmältään 

oikeutta hakevan ongelma), toisaalta taas riidan kunnollista käsittelyä tuo-

mioistuimessa (mikä paikantuu tuomioistuinten ja niitä ylläpitävän julkisen 

vallan vastuualueelle). Näin voidaan proosallisesti sanoa, että access to jus-

tice tosiasiallisesti kiteytyy moderneissa oikeusvaltioissa pitkälti ongelmiksi 

oikeudenkäyntien ja tuomioistuinten rahoittamisesta. 

Kun rahoitus on kunnolla järjestetty, pääsy oikeuksiin on enää pienen 

mittakaavan paikkausten hakemista.74 Jos taas kattava rahoitus puuttuu, oi-

keuksiin pääsy on megaluokan oikeuspoliittinen, moraalinen ja tulkinnal-

linenkin ongelma. Näin ei ihmetytä, että niin sanottu oikeuksiin pääsyn ra-

hoittamisen tutkimus on oikeudellisen konfliktinhallinnan uusi ja nopeasti 

huomiota keräävä tutkimussuuntaus.75 Tietenkään kaikki ei ole vielä rahoi-

tuksellakaan kunnossa. Voihan olla, että oikeuksiin pääsyllä on niin sanot-

tuja oikeudellisia tai ehkä oikeammin oikeusteknisiä esteitä, tuomioistuin-

ten toimivalta voi olla epäselvä, prosessi ei sovellu vaatimusten tutkimiseen, 

vääryyttä kärsineellä ei ole asiavaltuutta, vaatimukset kärsivät prekluusiosta, 

asiaa ajetaan taitamattomasti ja niin edelleen.

Vaikuttaa itsestään selvyydeltä sanoa, että julkisten asiamiestenkin toi-

minnan laajuus ja kohdentuminen on samalla tavalla sidoksissa asiamies-

ten saamaan rahoitukseen, toisin sanoen he muistuttavat tässä suhteessa 

tuomioistuimia. Julkiset asiamiehet ovat rahoituksessa eräänlaisia lapsi-

puolia, koska julkiset asiamiehet ovat – toisin kuin tuomioistuimet – täysin 

julkisen rahoituksen varassa.76 He eivät peri oikeudenkäyntimaksujen kal-

taisia käsittelymaksuja. Oikeutta hakevien kansalaisten ei näin ollen tar-

74.  Access to justice –liikkeen ensimmäinen aalto keskittyikin taloudellisten esteiden ohella 
näihin prosessioikeudellisiin esteisiin.  Ks. Lindblom 2008 s. 38.  
75.   Ks. Koulu 2020 s. 32.
76.  Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että hallinnolliset seuraamusmaksut ja mak-
settavaksi tuomitut uhkasakot ovat valtion yleisiä tuloja eivätkä rahoita julkisen asiamiehen 
toimintaa. Arvailtavaksi tietenkin jää, mikä vaikutus julkisen asiamiehen tehokkuudella niiden 

”keräämisessä” tosiasiallisesti on, kun julkisen asiamiehen rahoituksesta päätetään. Periaat-
teessahan minkäänlaista vaikutusta ei saisi olla: julkisen asiamiehen tarkoitus ei ole tulojen 
kerääminen vaan toimialansa valvominen, kehittäminen ja – toisinaan - oikeuksiin pääsyn 
tukeminen yksittäistapauksissa. 
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vitse kantaa huolta siitä, miten he rahoittavat sen avun, minkä he saavat 

oikeudenkäyntiin julkiselta asiamieheltä.77 Aikaa vievä apukin, esimerkiksi 

oikeudenkäynnissä avustaminen, on maksutonta, eikä kansalainen normaa-

listi tarvitse kallista lakimiestukea kääntyessään julkisen asiamiehen puo-

leen. Lakimiehen tarve kylläkin saattaa aktualisoitua, kun julkinen asiamies 

aloittaa oikeudenkäynnin tai avustaa kansalaista tämän oikeudenkäynnis-

sä.78 Ryhmäkanteessa ryhmän jäsenkin voi joutua tekemään hankalia pää-

töksiä, esimerkiksi irtaantuako ryhmästä oikeudenkäynnin aikana. Lisäksi 

kaikissa oikeudenkäynneissä, joissa julkinen asiamies on mukana, julkiset 

intressit (joita asiamies edustaa) ja yksityiset intressit (joita oikeudenha-

kija ajaa) voivat joutua ristiriitaan. Intressiristiriidat ja jo niiden mahdol-

lisuus ovat, kuten havaittiin, rakenteellinen rasite, kun julkinen asiamies 

toimii oikeussuojaroolissaan. Ristiriitoja ei synny pelkästään oikeudenkäyn-

neissä, vaan ne ovat ehkä jopa todennäköisempiä asiamiehen sovittelu- ja 

neuvotteluroolissa, kun hän hakee sovinnollista ratkaisua konkreettiseen 

oikeudenloukkaukseen. 

Yksityisissä (eli yksityisoikeudellisten toimijoiden välisissä) oikeussuh-

teissa julkinen asiamies on periaatteessa outo lintu. Hänen toimintansa viral-

listaa ja siirtää hallinnolliseen kehykseen yksityiset riidat. Näin se luo uuden 

ja erilaisen paradigman, jos vertailukohteeksi otetaan traditionaalinen yksit-

täisen riidan ratkaiseminen oikeudenkäynnillä.79 Jälkimmäisessä vallitsee 

yksityisoikeudellisesti, ensimmäisessä taas julkisoikeudellisesti värittynyt 

paradigma. Totta on, että yhtäältä yleinen etu jossain laajuudessa väistämät-

tä heijastuu myös oikeudenkäyntiin, toisaalta, että julkisten asiamiesten on 

samalla pakko ottaa huomioon ne yksityiset intressit, joita he toteuttavat. 

Kokoavasti voidaan sanoa, että tässä tutkimuksessa kokeillaan, toimivat-

ko access to justice -tutkimuksen perinteiset tutkimusmenetelmät myös tässä 

77.  Julkisen asiamiehen avun maksuttomuutta on tapana korostaa kirjallisuudessa. Ks. esi-
merkiksi Kivivuori ym 1978 s. 217. 
78.  Kuten jäljempänä tullaan näkemään, oikeutta hakevan kansalaisen ja apua antavan julki-
sen asiamiehen intressit eivät automaattisesti osu yhteen, vielä vähemmän pysy yhdessä. Näin 
ollen kansalaisella saattaa olla todellinen tarve palkata ”oma” lakimies, jolta hän saa ”puolu-
eettomia” neuvoja.   
79.  Kuhnilainen teoreetikko tosin huomauttaa tässä vaiheessa, että ”paradigma” on liian mah-
tipontinen sana kuvaamaan sinänsä pienehköä siirtymää. Riittäisi, että puhuttaisiin uudesta 
kontekstista tai asetelmasta. Oikeustieteen tutkimuksessa paradigman arvo on kuitenkin an-
nettu muita tieteenaloja herkemmin erilaisille muutoksille. Sinänsä keskustelu siitä, mikä on 
oikeustieteessä paradigma ja miten se muuttuu, ei kuulu tähän tutkimukseen. 
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uudessa kontekstissa ja samalla toimintaympäristössä. Tosin kovin suuriin 

epäilyksiin ei ole aihetta. Jos kerran access to justice -tutkimuksen menetel-

mät ovat käyttökelpoisia esimerkiksi hallintolainkäytön, välimieslainkäytön 

ja lautakuntien lainkäytön tutkimuksessa, miksi ”julkisten asiamiesten lain-

käyttö” (ilmaisu on tarkoituksella lainausmerkeissä) olisi poikkeus säännöstä. 

Pikemmin on kaikki syy uskoa, että se on yhtä avoin oikeudelliselle ja toimin-

nalliselle järjestelmäanalyysille kuin muutkin access to justice -tutkimukses-

sa käsitellyt instituutiot. Enintään voidaan keskustella siitä, onko oikeuden-

hakijan näkökulma paras tai lupaavin tapa katsoa oikeudellisia rakenteita ja 

lainkäytön mekanismeja. Ainoa tapa tämä järjestelmä ei missään nimessä ole, 

minkä innokkaimmat access to justice -tutkijat kylläkin mielellään unohtavat. 

Näkökulman puolustukseksi voidaan kuitenkin aina sanoa, että se tuo näky-

viin jotain sellaista, mitä muut lähestymistavat, esimerkkinä traditionaalinen 

prosessioikeudellinen lainoppi, eivät pysty lukijalle kertomaan.

2.3 Tutkimuksen aineisto

Pikasilmäyksellä näyttää, että julkisia asiamiehiä koskevasta aineistosta on 

ylitarjontaa, vaikkakaan aineisto ei pääsääntöisesti ole tutkimusta. Yksityisen 

sektorin julkiset asiamiehet julkaisevat runsaasti virallisaineistoa kuten vuo-

si- ja toimintakertomuksia ja myös paljon yksittäisiä tiedotteita ajankohtai-

sista kysymyksistä.80 Lisäksi sisäistä aineistoa toiminnasta kertyy paljon: tätä 

aineistoa ovat muun muassa tilinpäätökset ja tulosneuvottelujen asiakirjat. 

Jälkimmäisissä on, toisin kuin vuosikertomuksissa, myös hieman toiminnan 

tulosten arviointia, mikä on julkisissa asiakirjoissa epätavallista. Myös tämä 

aineisto on julkista ja näin tutkijoiden saatavissa. Access to justice -tutkimuk-

sessa näennäisesti runsas aineisto on monesti hyödytöntä. Saatavilla oleva 

aineisto on viranomaiskeskeistä, hallinnollisiin menettelytapoihin keskitty-

vää, ja siinä näkyy ihmisen luontainen taipumus selittää tekemisiään par-

hain päin. Oikeutta hakevien ääni ei sitä paitsi aineistossa ollenkaan kuulu. 

Heidän puhevuorojaan ja näkemyksiään löytyy kuitenkin yllättävästä läh-

teestä, niin kutsutuista mediakommenteista. Monet lehdet nimittäin antavat 

80.  Kansainvälisissä suosituksissa toimintakertomuksesta annetaan varsin tarkkoja määräyk-
siä. Julkisen asiamiehen on laadittava vuosittain kertomus toiminnastaan, ja kertomuksesta 
on ”keskusteltava” edustuksellisessa (eli vaalein valitussa) elimessä. Ks. esimerkiksi deleloping 
and reforming ombudsman institutions 2017 s. 10.    
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palstatilaa, enimmäkseen sähköisissä versioissaan, sellaisille lukijoille, jotka 

haluavat kommentoida lukemaansa, esimerkiksi selostusta oikeudenkäyn-

nistä. Parhaat valtamedian artikkelit oikeuksiin pääsystä yksittäistapauksessa 

tai yleensä keräävät satamäärin kansalaiskommentteja. Kommentit ovat ver-

raton tietolähde, usein parempi kuin itse artikkeli. Kommenteissaan kansa-

laiset kertovat omista ja lähipiirinsä kokemuksista, arvostelevat viranomaisia 

(tuomioistuimet ja julkiset asiamiehet mukaan luettuina) sekä tuulettavat 

laajalti mielipiteitään oikeuksiin pääsemisestä. Parhaat kommentit katsot-

taisiin alan tutkimuksessa varsin vakuuttaviksi etenkin, kun niissä esitetään 

havaittuja epäkohtia ja realistisia toimivuusarvioita. Tällaisia kommentteja 

löytyy jokseenkin jokaisen tässä tutkimuksessa mainitun artikkelin sähköi-

sestä versiosta.81 Yksittäiset julkiset asiamiehet käyttävät itsekin artikkeleissa 

paljon puheenvuoroja, koska heille journalistin ohjeiden mukaan on varatta-

va tilaisuus tulla kuulluiksi. Tässä he eivät eroa muista viranomaisista. Tosin 

silmiin pistää omien tekemisten tai tekemättä jättämisten selittely, jopa an-

teeksipyytely, mihin muut viranomaiset eivät yhtä usein sorru. Tarkka lukija 

huomaa yhden erikoisuuden. Vaikka kommentoijat eivät yleensä sanojaan 

säästele arvosteluissaan, kommenteista ei löydä yhtään mainintaa, jossa yk-

sityisen sektorin julkista asiamiestä moitittaisiin liiallisesta aktiivisuudesta tai 

aloitteellisuudesta. Arvostelun kohteena on aina se, mitä julkinen asiamies 

ei ole tehnyt. Tämä viittaa jälleen siihen, että kansalaisten odotukset ylittävät 

julkisten asiamiesten järjestelmän suorituskyvyn.

Oikeudenhakijatkin tuottavat aika tavalla aineistoa. Tämän kirjan otsi-

kon määrettä, oikeussuojaa ”viran puolesta”, ei nimittäin saa ottaa liian kir-

jaimellisesti: siihen ei sisälly julkisen asiamiehen aloitteellisuus eli oma-

aloitteinen oikeutta hakevan tukeminen. Julkisen asiamiehen toiminta on 

tosiasiallisesti varsin reaktiivista.82 Valtaosassa harkinnan avun antamisesta, 

muodossa tai toisessa, käynnistää ulkopuolinen impulssi, tavallisesti oikeu-

denhakijan yhteydenotto. Se voi olla joko konkreettinen pyyntö yksilöidystä 

avusta tai pelkkä vääryydeksi koetun epäkohdan esiintuominen. Pyyntöjä 

tulee hämmästyttävän runsaasti. Esimerkiksi kuluttaja-asiamies sai vuonna 

2017 79 avustuspyyntöä eli pyyntöä oikeudellisesta avusta yksittäisessä asi-

81.  Kommenttien taso tietenkin vaihtelee. Parhaat kommentit tulevat yleensä kommentoinnin 
edetessä. Myös artikkelin otsikko ja paikka mediakentässä heijastuu kommentteihin. Osuvim-
mat kommentit nimittäin löytyvät YLE-uutisten artikkeleihin kirjoitettujen joukosta. 
82.  Ks. esimerkiksi Viitanen 2020 s. 1051.
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assa, kahdeksan pyyntöä ryhmäkanteen nostamisesta sekä yhden pyynnön 

ryhmävalituksen tekemisestä. Pyynnöt johtivat kolmessatoista tapauksessa 

avustamiseen oikeudenkäynnissä alioikeudessa, niistä kolmessa ulkomailla, 

sekä yhdessä valituksessa korkeimmalle oikeudelle.83 Pyynnöt ryhmäkan-

teista eivät sen sijaan tuottaneet tulosta: kanteita ei nostettu. Kuluttajariito-

jen määrään suhteutettuna vartavastiset avustuspyynnöt ovat kaikesta huo-

limatta harvinaisia.84 Niiden lukumäärä ei näin tulkittuna kieli merkittävästä 

oikeudellisen avun tarpeesta. Pikemminkin tilasto sellaisenaan antaa oikeu-

tuksen väitteelle, että julkisen asiamiehen apua yksittäisissä oikeussuhteissa 

ei ole tarpeen kehittää. Kansalaisethan kun eivät tällaista apua laajemmin 

halua tai toivo. 

Tämä päättely ei kuitenkaan vakuuta. Olisi epärealistista odottaa, että 

kaikki kansalaisten yhteydenotot olisivat yksilöityjä pyyntöjä saada määrät-

tyä apua, esimerkiksi toivomuksia, että julkinen asiamies panisi vireille ryh-

mäkanteen, joka palvelisi samalla yhteyttä ottaneen kansalaisen asiaa. Pi-

kemminkin on syytä epäillä, että näin konkretisoituneet yhteydenotot ovat 

poikkeuksellisia. Sellaiset edellyttävät melkoista järjestelmän tuntemusta. 

Esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen oikeus avustaa kuluttajaa oikeudenkäyn-

nissä ei ole kaikkien lakimiestenkään tiedossa, varsinaisista kuluttajista pu-

humattakaan. Kuluttaja ei toisin sanoen välttämättä osaa pyytää tällaista tai 

muutakaan konkretisoitua apua. Valtaosa yhteydenotoista on toisin sanoen 

kanteluiksi, valituksiksi tai ilmoituksiksi kutsuttuja viestejä. Niissä tuodaan 

esiin koettu vääryys tai epäreilu toimintatapa ilman nimenomaista ja konk-

reettista pyyntöä, mitä kuluttaja-asiamiehen halutaan asiassa tekevän. Enim-

83.  Näin viimeiseksi jäänyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuosikirja (2017 s. 41). Tilinpäätöksessä 
vuodelta 2019 annetaan kuluttaja-asiamiehestä hieman aloitteellisempi kuva. Tosin avustet-
tujen kuluttajien määrää ei kerrota, vaan todetaan ylimalkaisesti asiamiehen ottaneen ”avus-
tettavakseen suuren määrän” kuluttajia. Lisäksi mainitaan, että kuluttaja-asiamies julkisti en-
nakkoilmoittautumisen kahteen pikaluottoja koskevaan ryhmäkanteeseen. Näin Kilpailu- ja 
kuluttajaviraston tilinpäätös vuodelta 2019 s. 5. Kuten tunnettua, yhtään ryhmäkannetta ei ole 
vielä nostettu Suomessa. 
84.  Tässä kuluttajariidalla tarkoitetaan sellaista kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä 
erimielisyyttä, joka on saanut näkyvän muodon. Määritelmästä ks. esimerkiksi Viitanen 2003 
s. 6. Tällaisten kuluttajariitojen määrä jää arvailtavaksi, mutta sen täytyy olla, muistaen sopi-
musten tavallisuuden arkielämässä, valtaisa. Kuluttajariidat ovat toki laskettavissa tarkastikin, 
jos silmällä pidetään esimerkiksi kuluttajariitalautakuntaan tai tuomioistuimiin tulleita asioi-
ta, joskaan tällä tiedolla ei ole juuri merkiitystä. Galanterin riitapyramidi –vertauksen valossa 
voitaneen pitää varmana, että näin pitkälle oikeudellistuneet kuluttajariidat edustavat 1-2 pro-
senttia kaikista erimielisyyksistä.    
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mäkseen kansalainen haluaa tietää, mikä on oikein tai mitä hänen kannat-

taisi tehdä. Eri asia on, että yhteydenotot, olivat ne millaisia tahansa, ovat 

välttämättömiä julkisen asiamiehen muulle toiminnalle. Julkisen asiamiehen 

työksi jää parhaassa tapauksessa ainoastaan analysoida tätä tietolähdettä ja 

paikantaa sen avulla valvonnan kohteet. Samalla hän voi erotella ne tapauk-

set, joissa hän harkitsee yksittäisen oikeudenhakijan (esim. kuluttajan) autta-

mista. Oli niin tai näin, nämä yhteydenotot tarjoavat nekin tausta-aineistoa 

tutkimukselle. Tässä tutkimuksessa niitä ei kuitenkaan ole systemaattisesti 

käyty läpi, eikä niitä hyödynnetä, koska se saattaisi vaarantaa oikeutta hake-

neen yksityisyyden suojan.85 

Tavanomaiset oikeuslähteet saavat täydennystä kansainvälisestä pehme-

ästä sääntelystä: siitä on pikemminkin runsauden pulaa. Tämä aineisto on 

sisällöllisesti ja laadullisesti hyvin vaihtelevaa. Virallisaineisto, esimerkiksi 

OECD:n julkaisema, on tavallisesti periaatekeskeisiä suosituksia. Kiintoisaa 

kylläkin puolivirallinen ja näin ei-sitova aineisto sisältää yksityiskohtaista ja 

kieliasultaan velvoittavaksi kirjoitettua ohjeistusta. Kielenkäyttö tuo mieleen 

ankaran ja ehdottoman prosessilain. Pisimmälle tässä menee yhdysvaltalai-

nen govermental ombudsman standards -julkaisu (2003), joka on myös taus-

taltaan erikoinen: sen on vahvistanut julkisten asiamiesten yhdistys, United 

States Ombudsman Association. Julkaisun tekstinmuotoilu olisi täsmällisyy-

dessään kunniaksi hyvällekin prosessilaille.

Pohjoismainen access to justice -tutkimus ei ole kiinnittänyt paljoakaan 

huomiota julkisiin asiamiehiin. Syynä on ehkä se, että asiamiesten tukema 

oikeuksiin pääsy ei sopinut peruskonseptiin aktiivisesta oikeudenhakijasta, 

jonka traditionaalinen oikeussuojajärjestelmä tuomioistuimineen ja yksilöl-

lisine oikeudenkäynteineen jättää pulaan ja joka viimeisenä mahdollisuute-

na hakee apua julkiselta asiamieheltä. Joku ehkä epäilisi, että aiheen kaihta-

minen on pääosin johtunut siitä, ettei sitä ole helppo ”tieteellisesti” lähestyä. 

Orientoitumisen vaikeuksia onkin löydettävissä. Julkinen asiamies ei yksi-

tyisellä sektorilla yhtäältä ole samanlainen oikeudenjakaja kuin tuomiois-

tuin. Toisaalta julkinen asiamies ei myöskään rinnastu oikeudenhakijan asi-

aa ajavaan yksityiseen lakimieheen. Julkinen asiamies käyttää julkista valtaa, 

mutta hänellä on pitkälle meneviä tutkintavaltuuksia ja myös selvittämisvel-

85.  Syynä ei ole vaikea saavutettavuus. Monet julkisen asiamiehen puoleen kääntyneet levit-
tävät viestejään ja saamiaan vastauksia laajalti sosiaalisessa mediassa, toisin sanoen hakevat 
itsekin näkyvyyttä asialleen.  
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vollisuuksia. Ne taas puuttuvat tuomioistuimelta. Julkisten asiamiehen lain-

käyttöä onkin pidetty ”inkvisitorisena”.86 Julkiset asiamiehet ovat eräänlainen 

regressio eli paluu arkaistisiin toimintamalleihin, mikä ei ole kiinnostanut 

avantgardistista access to justice -tutkimusta. Yksi ero johtuu historiallisesta 

kehityksestä: julkiset asiamiehet alun perin syntyivät suojaamaan kansalai-

sia julkisen vallan väärinkäytöksiltä, mikä selitti toiminnan hallinnollisen ja 

valtio-opillisen kehyksen. 

Aikaisemman tutkimuksen tuottamasta aineistosta on sanottava, että 

se on kaksijakoista ainakin, kun tarkastellaan kotimaista tai pohjoismaista 

aineistoa. Julkiset asiamiehet tavallisesti mainitaan sektorilainsäädännön 

tutkimuksessa ja oikeudenalan yleisesityksissä. Tämä johtaa siihen, että ku-

va asiamiesjärjestelmästä pirstaloituu, kun vertailua muihin julkisiin asia-

miehiin ei tehdä. Samalla julkisten asiamiesten tarkastelu tutkimuksessa on 

epätavallisen säädöskeskeistä, jopa muutoinkin säädöskeskeisessä lainopis-

sa. Empiirisen aineiston puuttuessa kuvaukset asiamiehistä toistavat sään-

nönmukaisesti lakitekstiä. Tästä syystä julkisten asiamiesten toiminnassa 

hänen valvonta- ja sääntelytehtävänsä korostuvat, koska nimenomaan niis-

tä on laintasoisia säännöksiä. Poikkeuksena lausutusta on kylläkin jossain 

määrin kuluttaja-asiamies. Varhainen kuluttajaoikeudellinen tutkimus toi 

Suomessa 1980-luvulla näkyviin ne teemat, jotka kansainvälinen tutkimus 

nosti esiin vasta 2010-luvulla. Jo tuolloin Suomessa mietittiin julkisen vallan 

interventiota yksityisiin oikeussuhteisiin, intervention edellytyksiä ja potenti-

aalia sekä aineellisen sääntelyn osuutta julkisen asiamiehen interventiossa.87 

Aikaisemmasta tutkimuksesta saatavaa hyötyä vie sen keskittyminen. Niin 

suomalaisessa kuin yhteispohjoismaisessakin aineistossa huomiota on saa-

nut erityisesti kuluttaja-asiamiehen kuluttajille antama oikeudellinen apu.88 

Sen sijaan muiden asiamiesten vastaavasta toiminnasta on vain satunnaisia 

mainintoja. 

Näkökulma on kuluttaja-asiamiehenkin kohdalla lopulta varsin viran-

omaiskeskeinen, vaikka kuluttajansuojan tutkimus tavallisesti käyttää kulut-

tajan eli tässä oikeudenhakijan näkökulmaa. Oikeudenhakijan avustamista 

86.  Näin Hodges 2019 s. 401. Asian selvittäminen ”riitatilanteessa” mainitaan elintarvike-
markkinalaissa (1121/2018) yhtenä elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävistä (9.2 §). Ks. edel-
lä jakso  2.4. 
87.  Ks. Viitanen 1989 s. 278.
88.  Tässä suhteessa ruotsalainen tutkimus on paitsi korkeatasoista myös yllättävän ”proses-
sioikeudellista” ja jos niin voi sanoa ”operatiivista”. Ks. Koulu 2017a s. 269.
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katsotaan julkisen asiamiehen toimintojen näkökulmasta, toisin sanoen oi-

keudenhakija on toiminnan kohde, enemmän tai vähemmän passiivinen ja 

tahdoton objekti. Tämän myös kielenkäyttö – avustamiseen tarvitaan oikeu-

denhakijan ”suostumus”, ei toimeksiantoa, mikä on normaalisti avustami-

sen perusta – tuo esiin. Julkisten asiamiesten järjestelmää ei myöskään ole 

liitetty oikeussuojaan tai modernimmin oikeuksiin pääsyyn samalla tavalla 

kuin kansainvälisessä keskustelussa.89 Tuomioistuinlaitoksen kehittämis-

komitean vuonna 2003 ilmestynyt mietintö päinvastoin näyttää totaalises-

ti kiistävän tämän roolin. Yhtäältä ”erityisalojen valtuutetut ja asiamiehet” 

saavat mietinnössä tunnustusta: heidän puoleensa on helppo kääntyä, hei-

dän toimintansa on ”asiakaslähtöistä”, ja he selvittävät asian viran puolesta. 

Toisaalta mietinnössä huomautetaan heti perään, että tällainen oikeusturva 

ei ole yhtä tehokasta, mitä tuomioistuinkäsittelystä saadaan. Lisäksi asia-

miesjärjestelmä voi komitean mielestä johtaa oikeudenmenetyksiin, mikä 

on huolestuttavaa. Näin käy, kun ihmiset, joiden asia vaatisi tuomioistuin-

käsittelyä, kääntyvät tarpeettomasti ensin julkisen asiamiehen puoleen, ja 

heidän asiansa vanhenee.90 Huomautus sinänsä osuu maaliinsa. Yksi asia-

miesjärjestelmän vaaroista eittämättä on, että julkisilta asiamiehiltä odote-

taan suhteettoman paljon. 

Julkisten asiamiesten järjestelmä ei tuota paljoakaan perinteistä oikeus-

käytäntöä. Heidän päätöksistään ei tavallisesti saa valittaa, kun kysymys on 

oikeuksiin pääsyn tukemisesta. Päätöksiin tyytymätön kansalainen tai hänen 

vastapuolensa joutuu näin turvautumaan kanteluihin. Hallinnon sisäisistä 

kanteluista ei ole koottua tietoa, mutta yleisten laillisuudenvalvojien vastaan-

ottamista kanteluista sellaista saadaan viimeisiltä vuosilta sähköisellä haulla 

asianhallintajärjestelmistä. Yksityisen sektorin julkiset asiamiehet ovat ol-

leet suosittuja kohteita esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen saamissa 

kanteluissa. Kuten edellä todettiin, eniten kanteluita viiden viimeisen vuo-

den aikana on kerännyt tietosuojavaltuutettu (49 kantelua), toiseksi nousee, 

89.   Hodges 2019 s. 521.
90.  KM 2003:3 s. 292. Komitea mainitsi esimerkkeinä kuluttaja-asiamiehen, vähemmistöval-
tuutetun, tasa-arvovaltuutetun sekä tietosuojavaltuutetun. Komitea ei selvästikään ottanut 
huomioon asiamiehen oikeussuojatehtävää eli mahdollisuutta ottaa vastuu oikeudenkäynnistä 
tai avustaa siinä oikeudenhakijaa. Siinä komitea on oikeassa, että oikeudenhakijan oikeus voi 
preklusoitua, jos häntä ”auttava” asiamies hakee sovinnollista ratkaisua, jota ei lopulta synny-
kään. Selvää on, että julkisen asiamiehen tulee ilmoittaa oikeudenhakijalle, milloin tämä vaara 
uhkaa. Vaara on merkittävin lakisääteisissä kannemääräajoissa, jotka ovat katkaistavissa vain 
oikeudenkäynnillä.  
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hänkin odottamatta yhdenvertaisuusvaltuutettu (22 kantelua). Vähimmällä 

pääsee yllättävästi ja vastoin ennakko-odotuksia kuluttaja-asiamies (vain 

neljä kantelua), vaikka hän on eniten esillä julkisuudessa ja hänen toimin-

taympäristönsä on kaikkein jännitteisin. Kantelupäätösten tutkimuksellinen 

hyöty on lähinnä siinä, että ne antavat tietoa siitä, mitä julkiset asiamiehet de 

facto tekevät ja missä toiminta sisältää jännitteitä. Päätöksissä on myös hie-

man laintulkinnan kannanottoja asiamiestoiminnasta joissakin tilanteissa.

Kovin objektiivisia laillisuudenvalvojien arviot eivät välttämättä ole: hei-

dän oma toimintansa kun on varsin lähellä yksityisen sektorin asiamiesten 

toimintaa.91 Asianhallintajärjestelmästä saadun yleiskuvan mukaan kante-

luaineisto ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen kannalta niin tärkeää, miltä 

se näyttää. Julkisten asiamiesten antama tai epäämä apu oikeuksiin pää-

semisessä ei ole kantelujen lempiaiheita. Tosin muun muassa yhdenver-

taisuusvaltuutettu kerää runsaasti kanteluja myös siitä, että häneltä ei saa 

neuvontaa tai että aloitettu tai sovittu neuvonta ”peruuntuu”, mitä se käy-

tännössä tarkoittaneekin.92 Muutoin näyttää ilmeiseltä, että yleinen lailli-

suusvalvonta ei mainittavasti ohjaa yksityisen sektorin asiamiesten toimintaa. 

Tätä osoittaa myös se, että kantelut päätyvät säännönmukaisesti siihen, ettei 

ole aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai että kantelu ei anna aihetta 

toimenpiteisiin. 

2.4 Tutkimuksen rajaamisen ongelma

Rajaukset aiheuttavat tutkimuksessa tavallisesti eniten päänvaivaa, ja niin käy 

myös tässä. Selvää toki access to justice -teeman kannalta on, että sivuosaan 

tässä tutkimuksessa pakosti jää julkinen asiamies virkamiehenä ja hallinto-

koneiston osana. Totta kuitenkin on, että virkamiesoikeudelliset velvollisuu-

det ja niin sanotut hyvän hallinnon takeet vaikuttavat siihen, miten julkinen 

asiamies toimii, eli mitä hänen on tehtävä, mitä hän saa tehdä tai mitä hän 

ei saa tehdä, kun hän tukee kansalaisten oikeudenhakemista. Kiistatonta 

myös lienee, että pohjoismaissa julkisten asiamiesten toiminta on hallinto-

91.  Totta toki on, että yleiset laillisuudenvalvojat eivät anna suosituksia, valvo samas-
sa merkityksessä aineellisen lainsäädännön sektoria tai avusta yksittäistä oikeudenhakijaa 
oikeudenkäynnissä.  
92.  Tässä tutkimuksessa varsinaista kanteluaineistoa – eli yksittäisen kantelun asiakirjoja – ei 
ole käyty läpi. Syy on työekonominen. Kanteluihin perehtyminen olisi edellyttänyt hankalaa 
tutkimuslupaprosessia, koska asiakirjoista käy ilmi henkilöiden nimet ja yhteystiedot.   
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menettelyä ja näin sen lainalaisuuksien piirissä. Nämä julkis oikeudelliset 

piirteet tuovatkin julkisten asiamiesten tukeen sellaisen jännitteen, jota ei 

synny esimerkiksi vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa eikä kollektiivisessa 

oikeussuojassa. Niitähän tarjotaan, kuten edellä todettiin, julkisten asiamies-

ten ohella patenttivastauksiksi yksilöllisen oikeussuojan aukkoihin. Julkisten 

asiamiesten itsenäisyys ja riippumattomuus suhteessa muihin hallinnollisiin 

ja poliittisiin toimijoihin nousee sekin näin luontaiseksi tutkimuskohteeksi. 

Asiamiesjärjestelmän hallintotieteelliseen tai organisaatioteoreettiseen tar-

kasteluun ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan lähdetä, niin kiintoisa aihe kuin 

se olisikin.93 Suomihan on tapana määritellä ”organisaatioyhteiskunnaksi”94, 

ja asiamies-organisaatiossa perinteiseen byrokratiaan yhdistyy asiantuntija-

organisaation ja ad hoc -organisaation ominaisuuksia. Rajaus saa logiikkansa 

siitä, että tällainen tarkastelu ei mainittavasti tukisi access to justice -pohjais-

ta kysymyksenasettelua.

Oma ongelmansa on, otetaanko tutkittavaksi julkisen asiamiesten rooli 

sellaisena kuin se lain mukaan on (law in action) vai sellaisena, mitä se to-

siasiallisesti on (law in action). Sama valinta on ollut pakko tehdä muussa 

oikeudellisessa roolitutkimuksessa, johon tämän tutkimuksen aihepiirillä on 

kosketuspinta. Oikeudellisessa roolitutkimuksessa huomiota ovat Suomessa 

saaneet asianajajien, tuomareiden, syyttäjien ja viimeiseksi asiantuntijoiden 

roolit.

On ilmeistä, että myös yksityisen sektorin julkisilla asiamiehillä on omat 

roolimallinsa, jotka kelpaisivat omiksi tutkimuskohteikseen. Tuomareiden ja 

syyttäjien tapaan julkiset asiamiehet voivat toimia aktiivisesti tai passiivisesti, 

reaktiivisesti tai proaktiivisesti, määrättyä osalohkoa painottaen tai työpa-

noksensa tasaisesti jakaen ja niin edelleen, puuttua yksittäisiin oikeuden-

loukkauksiin tai keskittyä massavaatimuksiin, käyttää oikeudellisia keinoja 

tai luottaa ei-oikeudellisiin kuten julkisuuteen. Tässä tutkimuksessa keskity-

tään kuitenkin julkisen asiamiehen legaalirooliin oikeuksiin pääsyssä, siihen 

kohdistuviin kansalaisten odotuksiin ja – ennen kaikkea – roolin tarjoamaan 

93.  Organisaatiosta puhutaan kahdessa merkityksessä. Yhtäältä se tarkoittaa toiminnan muo-
toa ja kuten nimikin antaa aiheen ounastella nimenomaan yhdessä toimimisen muotoa. Toi-
saalta taas sillä viitataan tämän toiminnan sisäiseen rakenteeseen, toisin sanoen siihen, miten 
työ jaetaan työntekijöiden ja alayksikköjen kesken. Kaikki julkiset asiamiehet ovat organisaa-
tioita ensimmäisessä mutta eivät välttämättä jälkimmäisessä merkityksessä. Oikeudellisesta 
organisaatiotutkimuksesta ks. Toiviainen 2002 s. 10.  
94.  Näin Harisalo 2009 s. 6.
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potentiaaliin. On myönnettävä, että näin saatava kuva voi jäädä vaillinaisek-

si. Tosiasiallisen roolin tutkiminen on kuitenkin pakko jättää tulevan tutki-

muksen vastuulle jo siitä syystä, että se vaatisi taustakseen laajan empiirisen 

selvityksen. Sellaiseen taas yliopistotutkimuksessa on äärimmäisen harvoin 

voimavaroja. Voidaan myös kysyä, sitoutuuko tosiasiallisen roolin tutkiminen 

liiaksi asiamiestyyppiin (mikä asiamies on kyseessä) tai julkisen asiamiehen 

henkilöön (kuka virkaa hoitaa).95 Tällöinhän tutkimuksen tuloksista ei ole 

pitempiaikaista hyötyä. 

Kuten edellä todettiin, tämä tutkimus on paljolti tarjolla olevan eli teo-

reettisen potentiaalin tutkimusta, toisin sanoen siinä katsotaan, mitä ongel-

mia potentiaalin optimaalinen hyödyntäminen kohtaa. Niin sanottu etsivä 

toimintatutkimus löytää tästä tutkimuksesta kannattajansa: siinähän mie-

titään, miten julkisten asiamiesten järjestelmää voitaisiin tulevaisuudessa 

käyttää maksimaalisen tehokkaasti tukemaan pääsyä yksilöllisiin oikeuk-

siin. Tätä lähestymistapaa ei ole syytä liioitella. Kaikkeen oikeudellisen kon-

fliktinhallinnan ja erityisesti vaihtoehtoisen riidanratkaisun tutkimukseen 

sisältyy lausumattomana tavoitteena tulevaisuussuuntautuneisuus. Jopa 

perinteisestä prosessioikeuden tutkimuksesta aikanaan sanottiin, että pro-

sessioikeus ei saa olla pelkästään oppeja siitä, miten kansalaisia estetään 

saamasta oikeutta. Sanonta pantiin tavallisesti Tauno Ellilän nimiin, jol-

ta monet muutkin vanhaa juristipolvea ilahduttavat sloganit ovat peräisin, 

esimerkkinä oikeudenalan määrittely ”käytännön ruljanssiopiksi”; muu-

ta kuin nämä anekdootit ei jäänyt useimpien 1960- ja 1970 -luvun luentoja 

kuunnelleiden mieleen.

Tutkimusmenetelmien määritelmät ratkaisevat, onko tässä tehtävä tut-

kimus paikoitellen luokiteltavissa oikeuspoliittiseksi tai edes säädettävää 

lakia palvelevaksi. Myöskään tutkimuksen luokittelu sääntelyteoreettiseksi 

ei tunnu kaukaa haetulta. Jos tutkimukselta odotetaan täsmällisiä säädös- tai 

politiikkaehdotuksia, kaksi ensimmäistä määrettä tuntuvat yliampuvilta. Eh-

kä huomion kiinnittäminen julkisiin asiamiehiin on jo sinänsä jonkinlainen 

oikeuspoliittinen linjaus. Sääntelyteoreettisia havaintoja ei niitäkään täysin 

vältetä. Onhan ilmeistä, että julkisten asiamiehen enimmäkseen säänte-

lemätön oikeussuojatehtävä houkuttelee kannanottoihin siitä, millaiseksi 

95.  Tällaisen tutkimuksen (joka siis odottaa tekijäänsä) arvoa ei ole syytä väheksyä. Pikemmin 
asiamiesjärjestelmän kehittäminen vaatisi tietoa siitä, miten roolit vaihtelevat, miten ne ajan 
myötä kehittyvät ja missä määrin rooli on henkilösidonnainen.  
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ja millä sääntelykeinolla tehtävä tulisi järjestää säädettävässä laissa. Tosin 

fundamentaalinen havainto on itsestäänselvyys: niin kauan kuin julkisen 

asiamiehen tässä oikeussuojatehtäväksi kutsuttu toimijuus on niin epämää-

räistä kuin se nyt on, toiminta on tuomittu jäämään marginaaliseksi ja sen 

sisältämä potentiaali oikeuksiin pääsyssä hyödyntämättä. Tämä tarkoittaa 

vähintään sitä, että organisatoristen erityislakien vajavaiset, epäselvät ja eri-

laiset määräykset tulisi yhdenmukaistaa ja täsmentää, jos muutoksia halu-

taan tehdä.

Lakisystemaattinen kysymys kuuluu, tarvitaanko tähän yleislaki (joka 

koskisi kaikkia asiamiehiä) vai erityislakien koordinointia. Tosin joku voi väit-

tää, että lähempää sääntelyä ei tarvita. Se asianajaminen, jota eri viranomai-

set harrastavat yleisen tai yksityisen intressin tyydyttämiseksi, on nimittäin 

kokonaisuutena sääntelemättä. Toinen asia on, että julkisen vallan käyttämä 

”yksityinen” lakimies96 tietenkin on prosessilain ja asianajajaoikeudellisen 

lainsäädännön piirissä. Ajatus, että julkisen vallan luonne, esimerkiksi hy-

vän hallinnon periaatteet, vaikuttavat sekä oikeudenkäyntien aloittamiseen 

että julkisoikeudelliseen asianajamiseen, ei tunnu kovinkaan haetulta. Jul-

kisen vallan toimintavapaus asianosaisena ei välttämättä ole yhtä laaja kuin 

yksityisen asianosaisen, jolta ei odoteta eikä voidakaan odottaa muuta kuin 

oman intressin edistämistä.97 Harva kansalainen hyväksyy vaikkapa sen, et-

tä julkisyhteisö asianosaisena viivyttää oikeudenkäyntiä, kuluttaa vastapuo-

leksi ajautuneen kansalaisen voimavarat loppuun, salaa asiaan vaikuttavaa 

aineistoa tai käyttää yllätystaktiikkaa. Yksityisellä asianosaisella on tällai-

seenkin asianajamiseen muodollinen oikeus, vaikka prosessilaki yrittää estää 

liian pitkälle menevää taktikointia muun muassa niin sanotulla kvalifioidulla 

kuluvastuulla. Tällaista strategiaa voidaan vieläpä ”yksityisessä” oikeuden-

käynnissä pitää osoituksena hyvästä ammattitaidosta, kun tai jos se on pää-

miehen edun mukaista. Strategian tuloksellisuutta ei hevin voi kiistää, mistä 

96.  ”Yksityisellä” lakimiehellä tarkoitetaan tässä lakimiestä, joka ei ole työ- tai virkasuhteessa 
viranomaiseen vaan saa toimeksiannon viranomaiselta. Ks. jäljempänä jakso 7.3.2. Tosin kie-
lenkäyttö on tältä osin kansainvälisessä kirjallisuudessa poikkeuksellisen sekoittavaa. Kansain-
välisessä kielenkäytössä näkyvät brittivaikutteet, toisin sanoen englantilainen ”parliamentary 
agent” – nimeä kantava järjestely, jossa yksityinen lakimies (tavallisesti asianajaja) hoitaa eril-
listä tehtävää parlamentissa, käytännössä joko ajaa tai vastustaa yksittäistä lakiesitystä.     
97.  Jatkokysymys kuuluu, millainen liikkumavara on viranomaisella, joka ei muodollisesti ole 
asianosainen. Hallintolainkäytössähän ei periaatteessa ole kaksiasianosaissuhdetta, joskin vi-
ranomainen on eräänlainen kvasiasianosainen, jolla on taipumus puolustaa omaa näkemys-
tään valittavaa tai kantelevaa kansalaista vastaan. Ks. esimerkiksi Koulu 2015 s. 117. 
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vastaajien asianajaminen tunnetuissa puukartellikanteissa on opettavainen 

esimerkki.98

On epäselvää, lasketaanko niin kutsutut yleiset laillisuudenvalvojat, Suo-

messa valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja uu-

simpana tulokkaana tiedusteluvalvontavaltuutettu (laki tiedustelutoiminnan 

valvonnasta 121/2019), julkisiksi asiamiehiksi tämän tutkimuksen kontekstis-

sa.99 Jos vastaus on myöntävä, he pääsevät mukaan tähän tutkimukseen, to-

sin vain sivuosassa. Pääosassa ovat joka tapauksessa yksityisen sektorin jul-

kiset asiamiehet. Tässä tutkimuksessa julkisen asiamiehen käsite määrittää 

tutkimuksen kohdetta: se kokoaa tutkittavaksi yhteismitalliset asiamiesjär-

jestelmät. Ulkopuolelle jäävät (julkiset) asiamiehet tarjoavat enintään vertai-

lukohteita, joista samalla saadaan nostetuksi esiin siirtokelpoisia järjestelyjä 

ja toimintamuotoja. Ennen vastaus oli access to justice -näkökulmasta ja pi-

täytyen ”oikeudelliseen” tarkasteluun helppo antaa: parlamentaariset asia-

miehet (miksi uusi tutkimus heitä kutsuu) eli yleiset laillisuudenvalvojat eivät 

auttaneet oikeutta hakevia kansalaisia heidän oikeuksiinsa. He valvoivat hal-

linnon lainmukaisuutta ja toteuttivat, jos jotain toteuttivat, lähtökohtaisesti 

ainoastaan virkamiesten virkavastuuta. Kokemusperäisesti kylläkin heidän 

päätöksensä heijastuvat välittömästi siihen yksittäiseen asiaan, johon se liit-

tyi. Viranomainen itseoikaisee pikaisesti päätöksensä yleisen laillisuudenval-

vojan kantaa vastaavaksi, tuomioistuin ottaa sen oman ratkaisunsa pohjaksi 

ja niin edelleen. Monesti pelkkä kantelun vireilläolo johtaa sen tekijän toivo-

maan lopputulokseen hänen asiassaan.100 Tätä kokemussääntöä ei kumoa 

eikä tutkimuksen tarvetta poista näsäviisas toteamus siitä, että kysymys on 

vain tosiasiallisesta vaikutuksesta. 

Uusi tutkimus pitää parlamentaarisia asiamiehiä ja yksityisen sektorin 

julkisia asiamiehiä vastinpareina ja jakaa julkiset asiamiehet näihin kahteen 

kategoriaan.101 ”Parlamentaariset” julkiset asiamiehet keskittyvät kansa-

laisten ja julkisen vallan välisiin kiistoihin. Heitä on jokseenkin jokaisessa 

maassa, vaikkakin heidän asemansa, toimivaltansa ja tehtävänsä eivät ole 

98.  Koulu 2017b s. 125.
99.  Laillisuudenvalvonnan kaksihaaraisesta järjestelmästä ks. Jyränki-Husa 2012 s. 334.   
100.  Eduskunnan oikeusasiamies voi myös, tosin vain ”kidutuksen vastaisena kansallisena 
valvontaelimenä”, antaa suosituksia (laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 197/2002 1a luku). 
Tässä osaroolissaan oikeusasiamies on lähempänä tämän tutkimuksen asiamieskäsitettä kuin 

”tavallisissa” asioissaan. 
101.  Näin Hodges ym 2012 s. 401.
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samanlaisia. Yleisesti myönnetään, että parlamentaariset asiamiehet ovat 

vaikuttaneet toisen järjestelmän – eli yksityisen sektorin julkisten asiamies-

ten – syntymiseen ja kehittymiseen nykyiselleen. Adjektiivi ”parlamentaari-

nen” on, kielenkäytön alkuperän muistaen, tässä yhteydessa varsin erikoi-

nen. Englannissahan ei ole sellaisia yleisiä laillisuudenvalvojia, jotka ovat 

tunnusomaisia pohjoismaille. Lähin vastine on parliamentary  commission 

for administration -niminen virkamies. Hän käsittelee parlamentin jäsen-

ten tekemiä valituksia ministeriöiden ja keskusvirastojen toimista. Yksi-

tyinen kansalainen ei toisin sanoen saa asiaansa hänen käsiteltäväkseen, 

ellei kansalainen onnistu hankkimaan parlamentin jäsentä eräänlaiseksi 

”välimieheksi” viemään hänen asiaansa eteenpäin. Ranskassa yksityisen 

sektorin asiamiehet (tai tarkkaan ottaen se ainoa) ovat saaneet nimityk-

sen ”mediateur”, joka tuo esiin tämän vivahteen. Tarkka lukija kysyy, onko 

suomalainen oikeuskansleri itse asiassa ”parlamentaarinen” asiamies edes 

tässä erityisessä merkityksessä, koska hän sijoittuu valtioneuvostoon. Hä-

nen toimenkuvansa kuitenkin puoltaa tällaista kielenkäyttöä, vaikka osaa 

hänen tehtävistään on vaikea pitää mitenkään ”parlamentaarisina”. Tässä 

tutkimuksessa ero ei saa merkitystå. 

Aikanaan käytettiin muitakin luokitteluja. Vanhimmissa kansainvälisissä 

suosituksissa julkiset asiamiehet jaettiin kolmeen luokkaan: klassiset asia-

miehet, organisatoriset asiamiehet ja asianajolliset asiamiehet.102 Jaottelu 

sittemmin katosi suosituksista, vaikka esimerkiksi tämän tutkimuksen kan-

nalta olisi ollut varsin toimiva. Organisatoriset asiamiehet toimivat nimensä 

mukaisesti organisaation ”sisällä”. Asianajollisiksi asiamiehiksi (advocate om-

budsmen) taas luettiin ne asiamiehet, jotka toimivat suuren yleisön puolesta. 

He edustivat heille osoitetun väestöryhmän intressejä: heillä oli myös oikeus 

tehdä hallinnollisia, oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä aloitteita. Sen sijaan 

heiltä puuttui valvonta- ja sääntelyvalta. Parlamentaariset asiamiehet ovat 

tosiasiallisesti tyypillisiä klassisia asiamiehiä, kun taas nykyisissä yksityisen 

sektorin asiamiehissä yhdistyvät organisatoristen ja asianajollisten asiamies-

ten ominaisuudet. Tämä luultavasti selittää, miksi kolmijako ei pääsyt voitolle 

taistelussa kielenkäytöstä. 

102.  Näin Standards for the establishment and operation of ombudsman offices 2001 kohdat 
G, H ja I.
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Kielellisesti nimitys ”yksityisen sektorin julkinen asiamies” ei, kuten jo 

havaittiin, ole ihanteellinen.103 Ensiksikin se sekoittuu helposti sellaisiin yk-

sityisluonteisiin asiamiehiin, joilla ei ole käytössään julkista valtaa. Erityisen 

harhauttavaa on liittää adjektiivi ”yksityinen” yleiskäsitteeseen ”ombuds-

man” (jolloin syntyy oksymoroninen sanayhdistelmä private ombudsman). 

Sanaan ”ombudsman” nimittäin liitetään olettamus henkilön aseman laki-

perusteisuudesta ja julkisen vallan käytöstä.104 Asia erikseen on, että myös 

yksityisluonteisista eli yleiskielisesti yksityisistä (julkisista) asiamiehistä voi 

olla ja joissakin maissa onkin laintasoisia säännöksiä. Toiseksi nimitys he-

rättää kiistelyä siitä, mikä katsotaan ”yksityiseksi sektoriksi”. Toki ydinalue 

on selvä, mutta yksityisen ja julkisen sekoittuminen tekee tarkat rajanvedot 

mahdottomiksi. Sen sijaan haittaa ei ole siitä, että yksityiseen asiamieheen 

liitetään adjektiivi ”julkinen”. Yleiskielessä se viittaa vain siihen, että yksi-

tyinen asiamies on suuren yleisön käytettävissä, toisin sanoen hän ei kä-

sittele vain päämiestensä asioita tai vaadi palkkiota toimistaan siltä, joka 

kääntyy hänen puoleensa. On myönnettävä, että oman anomaalisen ryh-

mänsä muodostavat monien, etenkin sosiaalialan lautakuntien yhteyteen 

asetetut erinimiset asiamiehet. Heillä on lakiin perustuva asema ja joitakin, 

tavallisesti suppeita menettelyvaltuuksia, esimerkiksi oikeus hakea muu-

tosta sijoituselimensä päätöksiin.105 Tässä tutkimuksessa näitä ”puoliasia-

miehiä” ei tarkastella, eikä heitä pidetä julkisina asiamiehinä tämän tut-

kimuksen mielessä. Heillä ei ole asiamiesroolin vaatimaa itsenäisyyttä, ja 

heidän profiilinsa jää muutoinkin hahmottomaksi, useimmiten myös varsin 

vaatimattomaksi.106 

Parlamentaariset asiamiehet jätetään, kuten todettiin, tässä tutkimuk-

sessa hyvin vähälle huomiolle, jonkun lukijan mielestä pääosin sivuutetaan. 

Rajaus on kuitenkin pakko joissakin yhteyksissä unohtaa. Ensiksikin parla-

103.  Termi on kuitenkin, nähtävästi tutkimuksen vaikutuksesta, yleistymässä myös kansain-
välisissä suosituksissa. Ks. Ombudsman schemes and effective access to justice 2018 s. 6. Tosin 
tämä niin sanottu IBA-suositus ei sen sijaan tee eroa lakisääteisten asiamiesten ja yritysten 
asettamien yksityisluontoisten eli tässä merkityksessä yksityisten asiamiesten välillä.  
104.  Sanan etymologinen alkuperä on muinaisnorjassa, jossa se tarkoitti ”luotettavaa asianhoi-
tajaa”. Ks. Grewal 2017 s. 27. Hänet ymmärrettiin nähtävästi ennen kaikkea hallitsijan luottomie-
heksi.  Vielä epäinformatiivisempi nykylukijalle on alkuperäisestä sanasta kehitelty akronyymi 
OIs, jota muun muassa OECD käyttää. 
105.  Koulu 2015 s. 78.
106.  Ks. myös Siitari-Vanne 2005 s. 575. Myös hän panee merkille näiden asiamiesten epä-
määräisen aseman. 
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mentaariset asiamiehet ovat, kuten jo todettiin, luonnollinen vertailukohde, 

kun puhutaan yksityisen sektorin julkisista asiamiehistä, jotka ovat tämän 

tutkimuksen varsinainen kohde. Toiseksi asiamieskategorioiden välillä on 

havaittavissa tässä rooliliukumaksi nimetty ilmiö. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

yleiset laillisuudenvalvojat ”omivat” access to justice -henkisiä oikeussuo-

jatehtäviä, esimerkkinä yksittäisessä asiassa annetut hyvityssuositukset.107 

Suositus ei tietenkään sido hyvityksestä lopulta päättävää viranomaista. On 

kuitenkin syytä uskoa, että suositus kasvattaa merkittävästi myönteisen hy-

vityspäätöksen todennäköisyyttä. Samaan hengenvetoon on todettava, että 

tutkimustietoa siitä, mihin lopputulokseen suositukset johtavat, ei ole. 

Käsitteenmuodostus on ilman rooliliukumiakin pahasti kesken: nykyiset 

käsitteet samentuvat ja sulautuvat toisiinsa. Tämä seuraa yhtäältä siitä, että 

yleiset laillisuudenvalvojat saavat ja myös oma-aloitteisesti ottavat hoitaak-

seen tehtäviä yksityisessä oikeussuojassa. Toisaalta taas ne julkiset asiamie-

het, jotka aikanaan perustettiin ennen kaikkea valvomaan yksityisiä toimijoi-

ta (eli yksityisen sektorin julkiset asiamiehet), ovat pakotettuja puuttumaan 

myös muiden viranomaisten tekemisiin. Esimerkki tästä ovat tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusvaltuutetut, jotka saavat käsiteltäväkseen myös viranomai-

siin kohdistuvia valituksia ja vaatimuksia. Näin he harjoittavat toimialallaan 

enemmän tai vähemmän yleistä laillisuudenvalvontaa.

Yksi rajaus on vailla pulmia: oikeuskielessä sana ”julkinen asiamies” ra-

jaa ulkopuolelle niin sanotut ”yksityiset” eli yksityisluontoiset asiamiehet, 

vaikka hekin ovat, kuten jo todettiin, tavallaan ”julkisia”. Kun kysymys on hei-

dän toiminta-alueensa erimielisyydestä, kuka tahansa voi kääntyä heidän 

puoleensa ja saada asiansa käsitellyksi, tavallisesti ilman maksua. Yksityisiä 

asiamiehiä on verrattomasti enemmän kuin lakiperusteisia ja julkista valtaa 

käyttäviä asiamiehiä. Suuret yritykset ja viranomaiset ovat jokseenkin jokai-

sessa maassa nimenneet ulkopuolisia henkilöitä, jotka ottavat kantaa niiden 

107.  Oikeusasiamiehen toimintaa oikeuksiin pääsyn tukena pidetään ”hampaattomana”; sa-
malla sanotaan, että instituutioon kohdistetaan liiallisia odotuksia. Ks. Nieminen 2018 s. 143. 
Toisaalta oikeusasiamiehen puoleen kääntymisen vaivattomuus saa tunnustusta, oikeusasia-
mies on osuvan sanonnan mukaan ”pienen ihmisen asialla”. Parlamentaaristen asiamiesten 
varassa on myös asianajajien ja oikeudenkäyntiavustajien valvonta.  Tältä osin parlamentaa-
risten ja yksityisen sektorin asiamiesten toimivallat leikkaavat: asianajamisen valvonta kuuluu 
osaksi myös kuluttaja-asiamiehelle, jos kysymyksessä on kuluttajasuhde. Lisäksi asianajajien 
koko toimintaa valvoo heidän järjestönsä, Suomen Asianajajaliitto. Kuten aikanaan sanottiin, 

”valvontaa on kerrassaan”.
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ja asiakkaiden välisiin kiistoihin.108 Esimerkkejä viranomaisten asettamista 

yksityisistä asiamiehistä ovat Suomessa muun muassa potilas- ja sosiaaliasia-

miehet, jotka ovat periaatteessa virkamiehiä tai vastaavia luottamusmiehiä.109 

Myös kansalaisjärjestöillä on perinteisesti ollut asiamiehiä, jotka ajavat jär-

jestön tavoitteita myös yksittäisissä tapauksissa, esimerkkinä Uudenmaan 

Eläinsuojeluyhdistyksen nimittämä ”eläinsuojeluasiamies”. Hän on käsitteel-

lisesti yksityishenkilö ilman valtuuksia tai virkavastuuta. Tällaiset asiamiehet 

toimivat tavallisesti ilman omaa intressiä, ja heidän tehtävänsä ovat pysyviä. 

Myös monilla sosiaali- ja terveyshuollon järjestöillä on asiamiehiä ja jopa 

oikeudellisiin kysymyksiin perehtyneitä asiamiehiä, joiden puoleen oikeu-

dellista apua haluavat voivat kääntyä.110 Myös heidän toimintansa ja mo-

nesti tavoitteensakin muistuttavat suuresti tässä tutkittujen ”säädännäisten” 

asiamiesten vastaavia tekemisiä. Tämä on heijastunut kielenkäyttöön myös 

tutkimuksessa. Kansainvälisessä kirjallisuudessa käytetty nimitys ”ombuds-

man” on tästä syystä ja juuri tässä kohdassa tulkinnoille altis, koska nämä 

yksityisluontoiset asiamiehet luetaan välistä käsitteen piiriin.111

Harva enää muistaa, että Suomi oli aikanaan edelläkävijä viranomaisten 

asettamissa asiamiehissä. Vuoden 1929 asetuksessa nimittäin määrättiin, että 

ministeriöiden, keskusvirastojen ja lääninhallitusten oli nimettävä virkamie-

histään joku toimimieheksi. Toimimiehet auttoivat kansalaisia ”virkavastuul-

la”. He antoivat virastoon kansalaisten laatimia asiakirjoja ja vastavuoroisesti 

ottivat vastaan kansalaisille tarkoitettuja asiakirjoja, tyypillisesti näille osoi-

tettuja päätöksiä. Lisäksi toimimiesten tuli antaa kansalaisille tietoja, jotka 

108.  Oma kysymyksensä on, mikä tekee henkilöstä ”yksityisen” asiamiehen. Kirjallisuudes-
sa tunnusmerkiksi on katsottu se, että asiamies on tavallisen linjaorganisaation ulkopuolella. 
Ks. esimerkiksi Grenig 1995 s. 137 (’out of normal chain of command’). Linjaorganisaatioon 
alistettua henkilöä onkin mahdotonta pitää neutraalina ulkopuolisena missään järkevässä 
merkityksessä. 
109.  Koska he ovat useimmiten julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, adjektiivi ”yksityinen” 
sopii heihin heikosti. Tässä sillä kuitenkin tarkoitetaan, että kyseisiltä asiamiehiltä puuttuvat 
niin lakisääteiset valtuudet kuin itsenäisyys suhteessa asettajaan, mitkä ovat oikean julkisen 
asiamiehen ominaisuuksia. Ks. esimerkiksi Koulu 2014 s. 267 ja Koulu 2015 s. 78. 
110.  Ks. esimerkiksi Tuori 2000 s. 615. Näiden järjestöjen toiminnan painopiste on kuitenkin 
intressihakuisessa edunvalvonnassa.  
111.  Joskus sekoittumisriski vältetään kekseliäällä kielenkäytöllä. Esimerkiksi Norman (1999 s. 
18 ja 171) käyttää yleisesityksessään julkisista asiamiehistä nimitystä ”ombudsman”, yksityisis-
tä taas nimitystä ”ombudsperson”. Kielenkäyttö vaatii kuitenkin aina selityksen, ja nimitysten 
ero unohtuu helposti lukijalta. Sitä paitsi poliittisesti korrekti kielenkäyttö vaatisi muutoinkin 
välttämään sukupuolittunutta termiä ”ombudsman”.   
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saattoivat olla tarpeen heidän etujensa ajamiseksi tai intressien valvomi-

seksi. Toimimies sai tehtävistään pienen korvauksen: varattomia kansalai-

sia hänen oli autettava ilmaiseksi. Hyvää tarkoittava ja periaatteessa teho-

kas järjestelmä ei käytännössä koskaan käynnistynyt kunnolla. Syy siihen oli 

paljolti viranomaisissa itsessään. Toimimiehiksi nimettiin vahtimestareita ja 

toimistosihteerejä, jotka pystyivät antamaan vain hyvin teknisiä neuvoja. Jär-

jestelmä lakkautettiin asetuksella vuonna 1992 (14/1992), jolloin toimimiehet 

hävisivät muodollisestikin virastoista. Lakkauttamista perusteltiin sillä, että 

toimimiehet jo olivat ”kadonneet omia aikojaan” ja että heidän tehtävänsä 

olivat muuttuneet ”normaaliksi virkatyöksi”.112 

Suomessa yksityisluontoiset (yksityiset) asiamiehet ovat jääneet harvinai-

suuksiksi. Heidän tilalleen on syntynyt erilaisia sopimusperusteisiksi lauta-

kunniksi kutsuttuja elimiä. Ne taas jäljittelevät asian käsittelyssä ja päätöksen-

teossa valtiollisen lainkäytön muotoja, eikä niiden toiminnassa sovinnollisen 

112.  Näin Helsingin Sanomat 17.2.1992: ”Politiikkaa lyhyesti. Toimimiehet katoavat.” Omana ai-
kanaankaan toimimies-instituutio ei tunnu olleen menestys. Aikakauden asianhoito-oppaissa 
vältetään silmiin pistävästi kommentteja: toimimiehiin turvautumista ei esimerkiksi suositeltu. 
Ks. esimerkiksi Hakkila 1939 s. 1111.   

Kaavio 3: Ombudsman-järjestelmät

Julkinen asiamies

Parlamen-
taarinen

”Yksityisen 
sektorin”

Yleinen Yritys

Erityi-
nen Virasto

Järjestö

Yksityinen
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ratkaisun tavoittelu ole yhtä etualalla. Selitystä muista maista poikkeavalle 

kehitykselle ei ole mietitty: syy voi olla lautakuntamallin tarjoamassa anonyy-

misuojassa (lautakunta on kasvoton)113 tai legalismin perinteessä. 

Asiamiesten määrän, erilaisuuden ja tehtävien vaihtelu muistaen ihme 

ei ole, että asiamiesjärjestelmien tutkimus ja vielä enemmän niitä selostava 

kirjallisuus on epätavallisen kuritonta. Tutkimuksen alussa määritellyt käsit-

teet ja niistä johdetut työekonomiset rajaukset tavan takaa unohtuvat. Tällä 

tarkoitetaan, että lakiperusteisten yksityisen sektorin (julkisten) asiamiesten 

rinnalla palataan toistuvasti joko yksityisiin (julkisiin) asiamiehiin tai parla-

mentaarisiin laillisuudenvalvojiin. Vertailu eli yhtäläisyyksien ja erojen hake-

minen on toki paikallaan, koska kokonaiskuva lähi-ilmiöistä auttaa hahmot-

tamaan primääriä tutkimuskohdetta (yksityisen sektorin julkisia asiamiehiä) 

nimenomaan access to justice -näkökulmasta. Lukijalla on kuitenkin oikeus 

odottaa, että kirjoittaja tekee selväksi, mistä asiamieskategoriasta hän kul-

loinkin puhuu – mitä kirjoittaja ei läheskään aina tee vaan luottaa lukijan 

huomaavan sen muutoinkin asiayhteydestä. Vertailun hyöty on kuitenkin 

vahvasti järjestelmätasoista. Vertailu auttaa esimerkiksi arvioimaan eri jär-

jestelmien toimintaa. Sen sijaan vertailusta harvoin saadaan tukea lainopil-

liselle tarkastelulle tai edes käsitteiden muodostamiselle: asiamiesluokkien 

erot ovat kerta kaikkiaan perustavaa laatua, oli kysymys tavoitteista, aseman 

perusteista tai toimivaltuuksista.

2.5 Tutkimuksen käsitteet

Uusi tutkimuskohde vaatii myös uudet käsitteet, joilla kohdetta kuvataan. 

Käsitteellä pitää olla myös nimi. Hyvä nimi antaa kuvan karkean siitä, mitä 

käsite tarkoittaa, eli nimen on oltava mahdollisimman pitkälle yleiskielinen. 

Tosin nimi ei käsitettä pahenna, toisin sanoen kumoa sen käyttökelpoisuut-

ta. Tämän tutkimuksen kohteena ovat yksityisen sektorin julkiset asiamie-

het siinä viitekehyksessä, jonka muodostaa access to justice -tutkimuksessa 

omaksuttu ja ”regulatory redress” nimen saanut oikeussuojan muoto. Näin 

aluksi on määriteltävä käsite ”regulatory redress”. Julkisen asiamiehen käsi-

tehän saatiin edellä alustavasti tarkennetuksi, joskin määritelmän kattavuus 

ja jonkun mielestä ehkä johdonmukaisuuskin on hataraa.

113.  Anonymiteettihakuisuudesta lainkäytössä ks. Koulu-Koulu-Koulu 2019 s. 17 ja 356. 
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Vaikka asiamies -käsitteen ala on tutkimusta joskaan ei vielä kielenkäyt-

töä ajatellen täsmällinen, osuvan suomenkielisen käännöksen löytäminen 

sen kontekstille eli regulatory redress -tutkimussuuntaukselle on kuten edel-

lä todettiin erinomaisen vaikeaa.114 Sanan ”redress” merkitys nimittäin on 

englannissa laajempi kuin sen vastineeksi suomenkielessä tarjottu ”oikeus-

suoja”. ”Redress” -sanaan sisältyy ajatus vanhan vääryyden korjaamisesta 

tai hyvittämisestä, mitä suomenkielinen sana ”oikeussuoja” ei kunnolla tuo 

esiin. Sitä paitsi kansainvälisessä kirjallisuudessa käsitteet ”collective redress” 

ja ”regulatory redress” on tapana yhdistää samaan kontekstiin ja lukea ne 

eräänlaiseksi vastinpariksi. Tämä samalla vääristää kokonaiskuvaa, koska 

kielenkäyttö harhaanjohtavasti tekee nämä ilmiöt merkitykseltään yhteismi-

tallisiksi. Ensimmäinen eli kollektiivinen oikeussuoja on kuitenkin vain yksi 

perinteisen oikeudenkäynti -konseptin kehitelmä, kun taas jälkimmäinen 

on vaikeasti hahmottuva mutta selvästi laajempi ja perustavasti radikalisoi-

tunut lähestymistapa. ”Hyvitys” vivahde on tärkeä juuri tutkittaessa julkisia 

asiamiehiä, koska he tekevät muutakin kuin hankkivat hyvityksiä mennei-

syyteen jääneistä oikeudenloukkauksista. Myös hyvitys eli oikeuksiin pääsy 

ymmärretään tässä – mikä lienee heijastumaa ADR -liikkeestä – laajasti. Hy-

vitystä tai oikeuksiin pääsemistä (redress) ovat esimerkiksi anteeksipyynnöt 

ja lupaukset korjata epäkohta tulevissa asiakassuhteissa.115 Totta on, että niin 

sanottu edustajakannedirektiivi tuo uuden riitasoinnun systematiikkaan.116 

Direktiivi määrittelee hyvityskanteiksi ainoastaan sellaiset kanteet, joissa 

vaaditaan korvausta, hinnanalennusta, esineen korjaamista tai vaihtamista 

taikka kauppahinnan palauttamista. 

Oma tarinansa on käsitteen toisen osan ”regulatory” kääntäminen. Eng-

lanninkielisen käsitteen ytimen tavoittaisi ehkä parhaiten sana ”sääntelype-

rusteinen” tai sen johdannainen ”sääntelylähtöinen”. Se kuitenkiin edellyttää 

julkiselta asiamieheltä vahvaa sääntelyroolia ja access to justice -tarkastelun 

liittämistä tähän osarooliin. Julkisella asiamiehellä ei kuitenkaan läheskään 

114.  Määritelmästä ks. Hodges ym 2012 s. xxxi. Hänen mukaansa ”redress” on ”public over-
sight of restoration and compensation”. Käsitteen alaan kuuluvat julkisten asiamiesten lisäksi 
erilaiset piggy packing –mekanismit, niistä esimerkkinä asianomistajan korvausvaatimusten 
käsittely rikosasiassa. Ks. jäljempänä jakso 6.4.1.
115.   Ks. lähemmin Hodges 2019 s. 405. 
116.  Direktiiviin palataan jäljempänä jaksossa 6.1.3. Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä todeta 
hyvitys –käsitteen keskeisyys: se jakaa edustajankanteet hyvityskanteisiin ja kieltokanteisiin. 
Hyvityskanteille asetetaan enemmän edellytyksiä, etenkin jos niitä ajaa järjestö. 
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aina ole tällaista sääntelyvaltaa, vaan hänen toimenkuvansa rajoittuu val-

vontaan tai toimialan yleiseen ja samalla epämääräiseen ”kehittämiseen”.117 

Adjektiivi tarkoittanee perimmältään sitä, että oikeudenloukkausten oikai-

seminen (oli se hyvittämistä tai muuta korjaamista) linkittyy julkisten asia-

miesten muuhun toimintaan, toisin sanoen toiminta-alueen ”kehittämiseen”, 

sääntöjen muodostamiseen tai valvontaan. Jonkun mielestä nämä toiminta-

muodot ovat keskeisiä, kun taas huolehtiminen vääryyksien hyvittämisestä 

jää välineelliseksi. Siitä kannetaan huolta, kun se palvelee esimerkiksi kehit-

tämistä tai valvontaa. 

Suora käännös ”sääntelyllinen oikeussuoja” tavoittaa jotain tästä ajatuk-

sesta, mutta se ei kerro asiallisesti mitään. Käännös ”hallinnollinen oikeus-

suoja” puolestaan hukkaa tämän kontekstin mutta sen sijaan kertoo lukijalle, 

että oikeuksiin päästään tällä kertaa julkisen vallan intervention kautta. Täl-

löin ollaan jo lähellä määritelmän fundamentaalista tunnusmerkistöä. Tot-

ta on, että julkisella interventiolla ja toimialan sääntelyllä, oli sen alkuperä 

mikä tahansa, on jonkinlainen yhteys. Selvältä näyttää sekin, että sääntelyn 

lisääntyminen laajentaa julkisen intervention ikkunaa. Tämän todistaa jo 

havainto, että julkiset asiamiehet ovat yleensä syntyneet aineellisen säänte-

lyn kylkiäisenä.118 Kirjoitettu laki helpottaa interventiota yksityisiin oikeus-

suhteisiin. Näin julkisen asiamiehen toimivalta voidaan luontevasti sitoa ai-

neelliseen lainsäädäntöön, toisin sanoen aineellinen lainsäädäntö määrittää 

toimivaltaa. Yksi mahdollisuus olisi puhua ”valvontaperusteisesta” tai ”val-

vontalähtöisestä” oikeussuojasta, toisin sanoen sijoittaa tämä oikeussuojan 

muoto kyseisen asiamiehen tosiasialliseen toimenkuvaan. Yksinkertaisinta 

olisi kuitenkin ottaa käyttöön laaja joskin samalla hieman epämääräinen ni-

mitys ”viranomaislähtöinen oikeussuoja”. On myönnettävä, että sitä voidaan 

pitää epätarkkana, koska aloite oikeussuojan saamiseksi voi tulla intressin-

haltijalta itseltään. Tavallista nimittäin on, että vääryyttä mielestään kokenut 

kansalainen ottaa yhteyttä julkiseen asiamieheen saadakseen apua itselleen. 

Nimitys saa kuitenkin oikeutuksensa siitä, että varsinaiset toimet oikeuksiin 

117.  Totta on, että Euroopan ulkopuolella julkisen asiamiehen kehittämistehtävä on paljon 
tärkeämpi. OECD arvioi, että heidän työpanoksestaan menee uskomattomat 70-80 prosenttia 
hallinnollisiin ja lainsäädännöllisiin kehittämishankkeisiin. Näin The Role of Ombudsman 
Institutions in Open Goverment 2018 s. 22.  
118.  Vrt. ehkä Viitanen 1989 s. 278 (’ei mitenkään selvää’).
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pääsemiseksi joka tapauksessa jäävät julkisen asiamiehen asiaksi ja hänen 

päätöksentekonsa varaan. 

Pohjoismaissa julkista asiamiestä kutsutaan usein varsinkin lakiteksteissä 

”valtuutetuksi”, ja termit (julkinen) asiamies ja valtuutettu mielletään täydel-

lisiksi synonyymeiksi.119 Tosin yleiskielessä valtuutettu sisältää kylläkin hei-

koksi jäävän vivahteen henkilön epäitsenäisyydestä: tosin vivahde hieman 

leimaa myös sanaa asiamies. Lukija saa kuvan, että asiamies ja valtuutettu 

toteuttavat päämiehensä tavoitteita ja määräyksiä. Access to justice -mer-

kityksessä asiamiehestä (tai valtuutetusta) saisi sitä paitsi puhua vain, kun 

tämän viranomaisen tehtäviin kuuluu yksilöllisen oikeussuojan edistämi-

nen. ”Asiamies” on sitä enemmän asiamies, mitä tärkeämpää se on hänen 

toimenkuvassaan, toisin sanoen tehtävien tärkeysjärjestyksessä. Näin ollen 

kuluttaja-asiamies on aidompi julkinen asiamies kuin esimerkiksi tasa-arvo-

valtuutettu, vaikka viimeksi mainitullakin on kiistatta lakisääteisiä oikeussuo-

jatehtäviä. Lapsiasiavaltuutettua taas ei enää saisi kutsua lainkaan asiamie-

heksi täsmällisessä access to justice -merkityksessä, koska hänen tehtävänsä 

ovat toimialansa yleisessä kehittämisessä. Toki häntäkin voidaan ja ehkä tu-

leekin tutkia ”oikeiden” asiamiesten seurassa: hän on eräänlainen välimuoto. 

Valtuutettu -nimityksen yleistyminen oikeuskieleen hämmästyttää. Nimi-

tyksellä on paha historiallinen painolasti, ja sen loogisuus on kyseenalai-

nen. Eihän valtuutetulla ole sen kummempaa valtuutusta kuin muillakaan 

virkamiehillä. Selitys voi olla, että aikaisemmin käytetty nimitys ”asiamies” 

menetti ajan myötä muodikkaan ja edistyksellisen leimansa, ehkä vanhan 

nimityksen katsottiin viittaavan liiaksi siihen, että asiamies ajaa ainoastaan 

fiktiivisen päämiehensä asiaa.120 

Oikeutta hakevalle tarvitaan täsmennettyjä käsitteitä, jotka ottavat huo-

mioon hänen oikeudellisen, tosiasiallisen ja asianajollisen asemansa. Intres-

sinhaltija tai ehkä paremmin oikeudenhaltija on henkilö, jolla on toteutta-

miskelpoinen oikeus. Hän on vielä täysin passiivinen eikä välttämättä edes 

119.  ”Valtuutettu” termiä käytetään lakikielessä myös kertaluonteista (lakisääteistä) tehtävää 
hoitavista henkilöistä. Esimerkki tästä on etsintävaltuutettu (pakkokeinolaki 806/2011 8:7). Hä-
net määrää tuomioistuin huolehtimaan siitä, että erityinen kotietsintä ei kohdistu suojattuun 
tietoon. Tosin tämän valtuutetut valtuudet ovat erinomaisen epämääräiset. Etsinnässä etsin-
tävaltuutetun käsitys on otettava ”asianmukaisesti” huomioon (pakkokeinolaki 8:11). 
120.  Politiikan Sanakirja määrittelee valtuutetun ”edustamaan oikeutetuksi, delegaatiksi, asia-
mieheksi ja edustajaksi, joka ei ole sidottu valitsijoittensa mielipiteisiin”. Uusi termi voisi näin 
korostaa julkisen asiamiehen itsenäisyyttä suhteessa niihin, jotka ovat hänet asettaneet tai 
joiden intressejä hän valvoo.   
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tiedä oikeudestaan. Intressinhaltija muuttuu oikeudenhakijaksi, kun hän 

tietää oikeudestaan, etsii keinoa siihen pääsemiseksi tai on jo käyttämässä 

jotain keinovalikoiman vaihtoehtoa.121 Asianosaisen statuksen oikeuden-

hakija saa, kun hänellä on prosessilain tunnustama asema lakisääteisessä 

lainkäyttömenettelyssä, esimerkkeinä oikeudenkäynti ja välimiesmenette-

ly. Oikeudenhakijaa (tosin termi on hieman väärä tässä yhteydessä)122 kut-

sutaan sen sijaan konfliktiosapuoleksi tai riitapuoleksi, kun hän ottaa osaa 

institutionaaliseen sovitteluun. Joissakin yhteyksissä voidaan myös puhua 

”edunsaajasta” tai hieman osuvammin ”hyödynsaajasta”, kun intressinhaltija 

ilman omaa panostaan hyötyy toisen käynnistämästä menettelystä. Esimer-

kiksi oikeutetun yksikön ajamassa edustajakanteessa yksittäinen kuluttaja 

on tällainen edunsaaja. Ilmaisua voidaan käyttää myös laajemmin muun 

muassa sellaisesta intressinhaltijasta, joka saa etua ryhmäkanteesta, vaikka 

hän ei ole ilmoittautunut ryhmään mutta on opt out-mallissa sen piirissä. 

Oikeudenhaltija voi myös samalla tavalla hyötyä yksittäisen pilottituomion 

prejudisiaalisista vaikutuksista.123 Hänen kohdallaan hyöty konkretisoituu, 

kun hän nostaa aikanaan oman seurannaiskanteensa. Myös niin sanotuissa 

copycat -kanteissa kantaja saa välillistä etua aikaisemmasta menestykselli-

sestä kanteesta.124 Aikaisempi oikeudenkäynti kun tarjoaa esikuvan ja mal-

lin hänen kanteelleen. Toki hyödyssä on suurta tilannekohtaista vaihtelua. 

Jos ajatellaan julkisen asiamiehen antamaa apua, kannattaa erottaa en-

siksikin rahallista apua saava ja asianajamispalveluja (eli niin sanottu avus-

tusta saava) oikeudenhakija. Heistä voidaan käyttää yhteisnimitystä autettava 

oikeudenhakija tai, kun kysymys on jälkimmäisestä kategoriasta, avustetta-

va oikeudenhakija. Toki rahallisessa avussa voidaan yhtä hyvin puhua kus-

tannusten korvausta tai lyhyemmin korvausta tai rahoitusta saavasta oikeu-

denhakijasta. Avun saamisen ajankohtaan keskityttäessä saatetaan myös 

puhua erikseen yhtäältä apua vasta vaativasta ja toisaalta apua jo saavasta 

oikeudenhakijasta. Myös välillinen ja välitön apu -erottelu tuntuu soveltu-

van. Joskus intressinhaltija saa epäsuoraa hyötyä julkisen asiamiehen avusta, 

121.  Intressinhaltijan ja oikeudenhakijan käsitteistä aikaisemmassa tutkimuksessa ks. Koulu 
2020 s. 58.
122.  Huomautus johtuu siitä, että sovitteluteorian mukaan sovittelussa ei toteuteta oikeuksia 
vaan intressejä. Intressinhakija taas on kielellisesti absurdi, sitä paitsi sen käyttäminen lisää 
käsitteistön monimutkaisuutta.  
123.  Ks. Koulu 2017a s. 268.
124.  Näistä kanteista ks. Koulu 2020 s. 264.
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kun asiamies on auttanut esimerkiksi pilottikanteen kantajaa, jotta yleiseen 

epäkohtaan saadaan edullinen ennakkotapaus. Omat tarkennuksensa vaa-

tii myös asianajamisen käsite, jota tämä tutkimus paljon käyttää. Perintei-

sesti se on ollut toimijuutta asianosaisena oikeudenkäynnissä tai muussa 

lainkäyttömenettelyssä. Henkilö voi tällöin ajaa joko omaa asiaansa (eli olla 

asianosaisena) tai avustaa oikeudenkäynnin asianosaista. Muu osallistumi-

nen oikeudenkäyntiin esimerkiksi väliintulijana, kuultavana tai todistajana 

ei ole asianajamista.

Asianajamiseksi on helppo katsoa myös oikeudenhakijan avustaminen 

vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa. Sen sijaan kyseenalaisempaa on, onko 

esimerkiksi neuvojen antaminen, oikeudenkäynnin valmistelussa auttami-

nen tai edes kustannusten korvaaminen (tai siihen sitoutuminen) asianaja-

mista. Yleiskieli ehkä sen hyväksyy, mutta tässä tutkimuksessa julkisen asia-

miehen katsotaan ajavan oikeudenhakijan asiaa vain perinteisissä rooleissa, 

toisin sanoen asianosaisena (esim. ryhmäkanteen kantajana), oikeudenha-

kijan oikeudenkäyntiavustajana tai oikeudenhakijan tukena institutionaali-

sessa vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa.125 Muuta oikeudellista apua kuten 

kustannusten korvaamista tai asiantuntija-apua oikeudenkäynnin ulkopuo-

lella kuvataan pääsääntöisesti selittävillä käsitteillä.126 

Jos halutaan kuvata yhdellä käsitteellä, oli se täysin osuva tai ei, julkisten 

asiamiesten toimintaa yksittäisessä oikeudenloukkauksessa, näkökulma on 

pakko ottaa huomioon. Kun heidän toimiaan tarkastellaan access to justice 

-perinteen mukaan oikeutta hakevan näkökulmasta, tarjolla on useita nimi-

tyksiä, joista yksikään ei tunnu tavoittavan koko käsitteen alaa. Informatiivisin 

nimitys ”access to justice by ombudsman” ei käänny suomeksi. Kielenkäyttö 

vaikeutuu entisestään, kun julkisia asiamiehiä tarkastellaan järjestelmän, esi-

merkiksi julkisten asiamiesten ”omasta” näkökulmasta. Houkuttelevaa olisi, 

kuten edellä todettiin, puhua tällöin esimerkiksi ”asiamiesten lainkäytöstä” 

tai lyhyemmin ”asiamieslainkäytöstä”. Heidän toimintansa ei tietenkään voi 

täysin rinnastua traditionaaliseen eli tuomioistuinten lainkäyttöön, koska sii-

125.  Julkinen asiamies voi esiintyä oikeudenkäynnissä myös sivuroolissa kuten väliintulijana, 
kuultavana, asiantuntijana tai todistajana. Ks. jäljempänä jakso 8.2.1. Näissä rooleissa julkinen 
asiamies ei kuitenkaan perinteisessä merkityksessä aja oikeudenhakijan asiaa. Väliintulijana 
hänen on kylläkin valittava puolensa, ja julkisen asiamiehen todistus tai asiantuntijalausunto 
voi suuresti auttaa oikeutta hakevaa kansalaista.   
126.  Kustannusten korvaamista käsitellään lähemmin jaksossa 7.2.2 ja asiantuntija-apua jak-
sossa 8.1. 
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hen sisältyy niin paljon asianajamisen kaltaisia elementtejä. Toisaalta jos ei 

ole esteitä puhua ”lautakuntien lainkäytöstä” tai ”välimieslainkäytöstä”, kie-

lenkäytön epätarkkuus julkisten asiamiesten kohdalla tuskin sotkee ajatuksia.

Tällaisessa oikeuksiin pääsyssä eli eräänlaisessa ”asiamiesprosessissa” 

erottuu kolme vaihetta, yhteydenpitovaihe, valmistelu- ja päätöksentekovai-

he sekä oikeudellisen toiminnan vaihe.127 Ensimmäisessä julkinen asiamies 

on yhteydessä oikeudenhakijaan ja perehtyy tähän asiaan, toisessa julkinen 

asiamies päättää tuestaan, sopii oikeudenhakijan kanssa menettelytavoista 

sekä selvittää tosiseikkoja oikeudenkäyntiä varten, kolmannessa vaiheessa 

julkinen asiamies nostaa kanteen tai alkaa avustaa oikeudenhakijaa tämän 

vireille panemassa tai tätä vastaan aloitetussa oikeudenkäynnissä.128 Ensim-

mäinen vaihe on tyypillistä hallintoa, osaksi tosiasiallista hallintotoimintaa. 

Toinen vaihe sisältää edelleen hallintoa, mutta siinä on myös, kuten tässä 

tutkimuksessa väitetään, sopimusoikeudellisen toimeksiannon kaltaisia 

elementtejä. Kolmas vaihe taas sijoittuu joko prosessilain ja asianajamis-

ta koskevan sääntelyn kosketuspinnalle tai vaihtoehtoisen riidanratkaisun 

maailmaan. Tutkimus on löytänyt eri maissa käytössä olevista asiamiespro-

sesseista yhteisiä piirteitä: niitä ovat asian kirjallinen käsittely, pitkälle mene-

vä tosiseikkojen selvittäminen sekä niin sanottu virallistutkinta, toisin sanoen 

intressinhaltijoilla tai edes oikeudenhakijoilla ei ole sanomista siihen, mitä 

julkinen asiamies tekee. He eivät saa eikä heidän tarvitse määrittää, mitä ja 

127.  Ulkonainen menettelynkulku selittääkin, miksi joissakin yhteydessä käsite ”ombudsman” 
liitetään, kuten edellä todettiin, henkilön sijasta toimintaan. ”Ombudsman” –toimintaa tava-
taan selvästikin esimerkiksi lautakuntien lainkäytössä. Ks. Luukkonen 2017 s. 403. Luultavasti 
sen piirteitä löydettäisiin myös hallintolainkäytöstä, jos niitä etsittäisiin.   
128.  Näin Hodges 2019 s. 401. Hän korostaa, että yksittäisten oikeudenhakijoiden auttaminen 
on vain yksi ja tavallisesti viimeinen vaihe ”asiamiesprosessia”. Se voi myös kokonaan puuttua, 
kun tai jos asiamies päättää olla auttamatta. Yhdysvaltalainen governmental ombudsman stan-
dards –suositus sisältää tätä prosessia ohjaamaan runsaasti menettelysääntelyä, joka on osaksi 
lainattu suoraan oikeudenkäynnistä (kohdat 10-13).   

Kaavio 4: ”Asiamiesprosessin” vaiheet

Yhteydenpito
Valmistelu & 

päätöksenteko Toiminta



miten selvitetään.129 On kuitenkin ilmeistä, että prosessin viimeisessä vai-

heessa oikeudenhakija saa takaisin lähtökohtaisen eli prosessilain suoman 

määräämisvaltansa. Samalla oikeudenkäynnissä tulevat noudatettaviksi nor-

maalit säännöt vaatimus- ja väittämistaakasta. Julkisella asiamiehellä ei ole 

tässä vaiheessa erityisiä etuoikeuksia. Totta on sekin, että intressinhaltijat 

pystyvät myötävaikuttamalla tai sen epäämällä suuresti vaikuttamaan siihen, 

mitä julkinen asiamies voi heidän asiassaan tehdä.

129.  Howells 1995 s. 564.   





633. Perusvalinnat: julkisten 
asiamiesten järjestelmä

3.1 Miksi ja mihin?

3.1.1 Miksi julkinen asiamies?

Julkisten asiamiesten järjestelmä hämmentää organisaatioteoriasta kiinnos-

tunutta: jokseenkin samoja tehtäviä hoitavat niin yleiset hallintoviranomai-

set, parlamentaariset asiamiehet eli yleiset laillisuudenvalvojat sekä yksi-

tyisen sektorin julkiset asiamiehet. Painotuksissa on tietenkin suuria eroja. 

Yleisten laillisuudenvalvojien kohteina ovat viranomaiset, kun taas tässä tut-

kittavat yksityisen sektorin asiamiehet tarkkailevat pääsääntöisesti yksityi-

siä toimijoita. Tosin heidän valvottavakseen voi, kuten edellä todettiin, pää-

tyä myös julkisoikeudellinen toimija, esimerkiksi viranomainen voi esiintyä 

tasa-arvovaltuutetun toimenpiteiden kohteena. Myös toiminnan sisällössä 

on vaihtelua. Yksi julkisten asiamiesten tehtävistä on oikeussuojatehtäväksi 

kutsuttu yksittäisten oikeudenhakijoiden auttaminen oikeuksiin. Se tehtävä 

taas puuttuu kilpailevilta toimijoilta, vaikka on myönnettävä, että esimerkik-

si parlamentaarisen asiamiehen eli laillisuudenvalvojan moitteet tai asian 

päätyminen laillisuudenvalvojalle voi tuoda tuloksen.130 Tulos (eli oikeuksiin 

pääsy) on kuitenkin vain oheisvaikutus, ei tavoite. Näin päädytään kysymään, 

miksi julkinen asiamies eikä tavallinen hallintoviranomainen?

Vastausta etsivä löytää yhden silmiinpistävän ja kiistattoman eroavuu-

den. Yksityisen sektorin julkinen asiamies nimittäin auttaa kansalaista pää-

semään oikeuksiinsa, toisin sanoen julkinen asiamies ryhtyy asianosaiseksi 

oikeudenkäyntiin tai avustaa oikeudenhakijaa muutoin vireille tulleessa oi-

keudenkäynnissä.131 Tätä taas tavalliset hallintoviranomaiset ja yleiset lail-

130.  Ero ei muutoinkaan ole käytännössä niin näkyvä kuin teoriassa. Oikeudenhakijan autta-
minen yksittäistapauksessa on aktiivisillakin asiamiehillä vähäinen osa heidän tehtäviään, osa 
ei lainkaan sitä tee. Kuten tässä tutkimuksessa yritetään osoittaa, yksityisen sektorin (julkisten) 
asiamiesten access to justice –potentiaali jää enimmäkseen hyödyntämättä. Osaksi se johtu-
nee heikosta sääntelystä, mutta pääosin kysymys lienee asenteista: asiamies ei koe olevansa 
oikeussuojaa tarjoava elin. Ks. edellä jakso 3.2. 
131.  Mitenkään ennenkuulumatonta tämä ei tietenkään ole. Vastuun oikeudenkäynnistä otta-
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lisuudenvalvojat eivät tee. Se, että esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies 

avustaisi kansalaista tämän vireille panemassa yksittäisessä oikeudenkäyn-

nissä, olisi ennenkuulumatonta. Avustaminen herättäisi varmasti voimakasta 

arvostelua. Asiansa osaava tutkija toki muistuttaa, että valtio-organisaation 

osat – eli viranomaiset – käyvät välillä innokkaastikin oikeutta keskenään.132 

Vastaväitteeksi havainnosta seuraavalle päätelmälle kylläkin voidaan esit-

tää, että viranomaisten keskinäinen käräjöinti tapahtuu yleisen edun takia 

tai oikeammin erilaisten yleisten intressien yhteensovittamiseksi. Kokonaan 

eri asia olisi, jos viranomaiset kävisivät oikeutta yksittäisen kansalaisen int-

ressissä, esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamies avustaisi kansalaista, joka 

vaatii korvausta vahingosta, kun se on aiheutunut julkisen vallan käyttämi-

sestä (vahingonkorvauslaki 3:2). Tosin avustaminen kaatuisi luultavimmin 

jo siihen, että perinteinen viranomainen ei ole kovin otollinen toimintaym-

päristö siihen nopeatahtiseen päätöksentekoon, mitä oikeudenkäynti vaatii. 

Vaikka toimintojen päällekkäisyys olisi kiistatonta, selvää sen sijaan ei 

ole, miksi ja milloin lainsäätäjä päätyy julkisen asiamiehen perustamiseen. 

Todettu yleinen intressi ja halu parantaa (yksilöllistä) oikeuksiin pääsemistä 

ei selvästikään riitä siihen, että jokin yksittäinen toimiala saisi oman julki-

sen asiamiehensä. Ovathan nämä tarpeet tyydytettävissä sopimusperus-

teisella tai lakisääteisellä lautakunnalla taikka yksinkertaisemmin hallin-

toviranomaisen tehtäviä kohdentamalla. Jotain toki tiedetään syy-seuraus 

-suhteista. On esimerkiksi arveltu, että aikaisempi lautakuntajärjestely, oli 

se yksityinen tai julkinen, estää julkisen asiamiehen tehtävän perustami-

sen. Vetoamalla jo toimivaan lautakuntaan on, näin väitetään, usein estet-

ty se, että toimialalle tulisi oma julkinen asiamies.133 Väitteeseen ei tässä 

oteta kantaa, mutta on myönnettävä, että se selittäisi Suomessa muun mu-

assa sen vakuutusalan julkisen asiamiehen puuttumisen, johon edellä vii-

tattiin.134 Tällaisen asiamiehen kuvitteellisista tehtävistä vastaa tosiasialli-

sesti vakuutusalan sisäinen sopimusperusteinen elin, vakuutuslautakunta. 

va julkinen asiamies voi tuoda mieleen vanhan maailman virkaholhoojat, ja oikeudenhakijaa 
avustava asiamies taas muistuttaa melkoisesti päämiehensä asiaa ajavaa virkamies-oikeus-
avustajaa, kuten edellä pantiin merkille.  
132.  Näin jo Rosas 1986 s. 272.
133.  Howells-Weatherill 1995 s. 560.
134.  Monissa maissa on erityinen vakuutustoimintaan keskittynyt julkinen asiamies, sellai-
nen on tietenkin Puolassa, joka on saanut asiamiesjärjestelmän kattavimman toteutuksen. Ks. 
Hodges ym 2010 s. 456.  
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Tosin lautakunnan toimenkuva on ratkaisevasti kapeampi: lautakunta ei 

esimerkiksi aja kanteita vakuutuksenantajia vastaan tai edes anna apua 

oikeudenhakijalle tällaisissa oikeudenkäynneissä. Se ei myöskään korvaa 

oikeudenkäynnin kustannuksia. On myös helppo sanoa suoralta kädeltä, 

että pienissä maissa on harvoin pitkälle erikoistuneita julkisia asiamiehiä: 

pohjoismaista puuttuu esimerkiksi vastine brittiläiselle eläkeasiamiehelle 

(pension ombudsman).135 Pitkälle erikoistuneille asiamiehille ei nimittäin 

olisi pienessä maassa riittävää työsarkaa.

Historiallinen kehitys osoittaa, että julkisen asiamiehen perustamiseen 

päädytään kolmea kautta. Tavallisesti yksityisen sektorin julkisen asiamie-

hen tehtävä perustetaan uuden sektorilainsäädännön yhteydessä. Tähänhän 

kielenkäyttö viittaakin. Käytännöllä on myös etunsa, koska uusi lainsäädän-

tö määrittää samalla julkisen asiamiehen toimialan ja tehtävät. Kaikki poh-

joismaat esimerkiksi saivat suurin piirtein samaan aikaan eli 1970-luvulla 

kuluttaja-asiamiehensä. Vastaava uusi lainsäädäntö, osaksi ehkä sosiaalinen 

paine ja ideologinen innostus, todennäköisesti tuottivat pari vuosikymmentä 

myöhemmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut. Paljon harvinaisem-

paa on, että julkinen asiamies perustetaan vastaamaan toimialueesta, joka on 

aikaisemmin säännelty mutta jolla on väitetysti valvonnan puutteista johtu-

via todellisia tai oletettuja epäkohtia. Suomessa esimerkki tästä jälkijättöises-

tä syntymekanismista on konkurssiasiamies, joka perustettiin vuonna 1995 

(laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta 198/1995). Jos kehitys olisi ollut 

tyypillistä, vasta vuoden 2004 konkurssilaki olisi luonut edellytykset uudelle 

asiamiehelle. On toki myönnettävä, että vuoden 2004 konkurssilaki rakentuu 

etenkin pesänselvityksen ja hallinnon osalta 1990-luvun alun osittaisuudis-

tuksille, joten konkurssiasiamiehellä ja uudella lainsäädännöllä on näkymä-

tön korrelaatio. Näin teoria korrelaatiosta ei täysin kaadu.

Välillä julkinen asiamies irtaantuu valvovasta viranomaisesta, mikä on 

käsitteellisesti eri ilmiö kuin aikaisemmin tuntemattoman tehtävän perus-

taminen. Irtaantumismekanismi selittyy käytännön vaatimuksilla, julkinen 

asiamies on ketterämpi toimija. Julkinen asiamies pystyy omalla erityisalu-

135.  Ks. esimerkiksi Hodges ym 2012 s. 415. Eläkeasiamies luetaan tutkimuksen taksonomiassa 
useimmiten kuluttaja-asiamiesten kirjavaan pääluokkaan. Suomessakin etenkin sosiaalitoi-
men lakisääteisissä muutoksenhakulautakunnissa toimii muun muassa ”eläkeasiamiehiksi” 
nimettyjä henkilöitä. Ks. Koulu 2015 s. 78. Heidän asemansa perustuu lakiin, ja heillä on joi-
takin lakisääteisiä valtuuksia kuten rajoitettu oikeus muutoksenhakuun. Näitä ”asiamiehiä” ei 
tietenkään voi verrata todellisiin julkisiin asiamiehiin.  
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eellaan reagoimaan nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin hallinto-

viranomainen. Tällä kun on tavallisesti muitakin tehtäviä, ja hallintoviran-

omainen on selvemmin sidottu hallintorutiineihin. Näin tehokkuuden paine 

irrottaa tyypilliset asiamiestoiminnot viranomaisen muista tehtävistä, jol-

loin ne vähitellen jalostuvat julkisen asiamiehen tehtäviksi. Tämä syntytapa 

on kuitenkin odotettua harvinaisempi: Suomesta tai edes pohjoismaista on 

vaikea löytää yhtäkään kiistatonta esimerkkiä tästä vaihtoehtoisesta kehitys-

kulusta. Tämä oikeuttaa päättelemään, että asiamiehiä ei hevin synny sinne, 

missä joku muu orgaani, oli se julkinen tai yksityinen toimija, hoitaa saman 

tyyppisiä tehtäviä, oli toiminta tehokasta tai ei. Havainto tukee olettamusta 

eräänlaisesta reviirin puolustuksesta, joka välillä onnistuu, välillä ei.

3.1.2 Mille toimialalle julkinen asiamies?

Vaikka yleisen edun valvominen ei sellaisenaan määrittele julkisia asiamie-

hiä, aiheeseen perehtyneelle ei tuota vaikeuksia osoittaa ne intressialueet, 

jotka tavallisesti tuottavat julkisen asiamiehen yksityiselle sektorille. Tällai-

sia alueita, eräänlaisia asiamiesgeneraattoreita, ovat olleet kuluttajansuoja, 

tietosuoja, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.136 Nämä toimialat ovat jokseenkin 

kaikissa Euroopan maissa saaneet omat julkiset asiamiehensä. Hieman har-

vemmin julkisen asiamiehen perustaminen on onnistunut, kun kysymyk-

sessä on rahoitustoiminta tai ympäristönsuojelu. Tosin ympäristönsuojelu-

asiamies on ollut kauan ympäristöjärjestöjen agendoilla. Onkin syytä uskoa, 

että vaatimus tällaisesta asiamiehestä johtaa ennemmin tai myöhemmin 

vastaavaan lainsäädäntöön eli ympäristövaltuutetun tai asiamiehen tehtävän 

perustamiseen. Joissakin puheenvuoroissa on myös tuotu esiin, että eläinten 

oikeudet vaativat julkisen eläinasiamiehen asettamista. Myös nämä aloitteet 

ovat todennäköisesti pitkällä tähtäimellä tuloksellisia, koska niillä on tuke-

naan sekä painostusryhmiä että laajempi aatepohja. 

Niin tai näin, useimmat maat ovat päätyneet suurin piirtein samanlaiseen 

julkisten asiamiesten verkkoon, mihin kaikki pohjoismaat ovat ohjautuneet. 

Joitain aukkoja kylläkin on: Suomesta esimerkiksi puuttuu rahoitusalaa val-

vova asiamies, jollainen on muualla tavallinen ja tärkeänä pidetty asiamies-

136.  Aikanaan kuluttaja-asiamiehen tarvetta ja viran perustamista perusteltiin sillä, että ku-
luttajan asemaa sääntelevä aineellinen oikeus oli ”hyvin heikkoa”. Ks. Wilhelmsson 1996 s. 142. 
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kategoria.137 Tämä kylläkin selittyy sillä, että neuvonta- ja riidanratkaisuelin 

(finanssivalvonta, FINE), huolehtii meillä osaksi niistä tehtävistä, jotka muis-

sa maissa kuuluvat julkiselle asiamiehelle. Vaikka elin on periaatteessa lau-

takunta (tai oikeammin usean lautakunnan konglomeraatti), sillä on lisäksi 

niin kutsuttu ombudsman-menettely.138 Siinä neuvontatoimisto ratkaisee 

”yksinkertaiset, selvät tapaukset”. Ratkaisuna konsepti on kekseliäs: se teo-

riassa yhdistää lautakuntamallin ja asiamiesmallin parhaat piirteet. Vaikka 

yhdistelmä ei käytä julkista valtaa eikä ole lakisääteinen, kyseinen organi-

saatiokonsepti sopii tietenkin myös julkista valtaa käyttäviin lautakuntiin. Se 

lienee myös epävirallisesti käytössä, tosin tätä nimeä ei käytetä. 

Selvin aukko jää sosiaalitoimeen: tällaista, etenkin toimialaansa kehittä-

vää sosiaaliasiamiestä sosiaaliturvalainsäädäntö Suomessakin välttämättä 

vaatisi.139 Sosiaalitoimen lainsäädäntö on tunnetusti bysanttimaista ja asi-

akkaan oikeuksille kylmäkiskoista. Samalla logiikalla myös veronmaksajien 

(julkiselle) asiamiehelle olisi kysyntää. Totta on, että yksityinen kansalaisjär-

jestö, Veronmaksajien Keskusliitto ry, kaikesta päätellen tyydyttävästi huo-

lehtii monista sellaisista tehtävistä, joita julkiset asiamiehet toimintasektoril-

laan tavallisesti hoitavat. Ihanteellinen tämä järjestely ei ole, koska yksityinen 

edunvalvontajärjestö joutuu tyytymään siihen, että se parhaansa mukaan 

koettaa vaikuttaa verojärjestelmän kehittymiseen. Julkisen vallan puuttuessa 

se ei voi valvoa veroviranomaisia eikä tukea verovelvollisten oikeuksiin pää-

syä muutoin kuin kansalaisjärjestönä. Julkisen vallan access to justice -pa-

nokseksi sitä ei voi parhaalla tahdollakaan lukea. Yleiset laillisuudenvalvojat 

joutuvat tästä syystä puuttumaan sellaisiin veronsaajien käytänteisiin, jotka 

ovat normaalisti yksityisen sektorin julkisen asiamiehen huolena. Tällaisia 

ovat esimerkiksi huonon asiakaspalvelun ja heikon tiedottamisen kaltaiset 

yksityiskohdat, joissa laillisuudenvalvoja joutuu moitteissaan tukeutumaan 

heikosti oikeudellistuneisiin hyvän hallinnon takeisiin.140 Suoranaisia kor-

jauskehotuksia laillisuudenvalvoja ei edes voi antaa. Totta kylläkin on, että 

137.  Ks. esimerkiksi Howells-Weatherill 1995 s. 558.
138.  Ks. Luukkonen 2017 s. 403. Eri asia on, että määreen ”ombudsman” liittäminen epäit-
senäiseen menettelyyn (tai oikeastaan vain toimintoon) on omiaan sekoittamaan valmiiksi 
vaikeaa kielenkäyttöä. Myös käsitteellisesti tällaisessa ombudsman-menettelyssä tehtävät rat-
kaisut ovat tietenkin ”yksityistä” ja monijäsenisesti toimivaa lautakuntalainkäyttöä, jos tällai-
nen lainkäytön muoto haluaan erottaa valtiollisesta lainkäytöstä ja välimieslainkäytöstä. Ks. 
edellä jakso 1.3. ja 2.4.
139.  Ks. esimerkiksi Valtonen 2017 s. 166. Ks. myös Koulu 2015 s. 259. 
140.  Ks. Helsingin Sanomat 6.1.2021: ”Apulaisoikeusasiamieheltä tyly palaute verohallinnolle”. 
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verotusta tai sosiaalitointa ei hevin voi pitää ”yksityisenä sektorina”. Näin 

niiden saamat julkiset asiamiehet eivät tulisi käsitteellisesti olemaan ”yksi-

tyisen sektorin” asiamiehiä, vaikka toiminnassa on varmasti paljon yhteistä. 

Kausaliteetti toimii, kuten todettiin, myös toiseen suuntaan. Aikaansaava 

ja tehokas julkinen asiamies ei jätä tilaa aktiivisille vapaaehtoisille kuten kan-

salaisjärjestöille.141 On todennäköistä, että suomalainen kuluttaja-asiamies 

-instituutio estää kuluttajajärjestöjen nousemista merkittäviksi toimijoiksi 

oikeuksiin pääsyssä. Siitä taas seuraa järjestelmän muuttuminen entistäkin 

viranomaiskeskeisemmäksi. Suomalainen oikeussuojajärjestelmähän oli al-

kujaan ja on tunnetusti edelleen hegelisittäin äärimmäisen valtiokeskeinen. 

Näin voidaan sanoa, että julkisten asiamiesten järjestelmä sopii hyvin ny-

kymaailmaan. Kun julkiset asiamiehet tukevat yksittäistä oikeudenhakijaa, 

yksityisille toimijoille kuten kansalais-, kuluttaja- ja ympäristöjärjestöille jää 

vähän tilaa. Järjestöt passivoituvat tai oikeammin sanottuna omaksuvat vas-

taan hangoittelematta niille tarjotun syrjästäkatsojan roolin. Konfliktin (josta 

voitaneen tässä yhteydessä puhua) osapuolia ovat julkinen asiamies, valvon-

nan kohde (esim. yritys) ja sen asiakas (esim. kuluttaja). Kuluttajat päätyvät 

tässä asetelmassa tuomioistuimen asiakkaiksi. Kansalaisjärjestöt puolestaan 

esiintyvät äärimmäisen harvoin kuluttajan avustajina, väliintulijoina tai asi-

antuntijoina oikeudenkäynnissä. 

Jos tämä korrelaatioteoria osuu oikeaan, esimerkiksi ympäristöasiamie-

hen puuttuminen Suomesta on tuonut mukanaan myös etuja. Kansalaisyh-

teiskunnalle on jäänyt toimimismahdollisuuksia ja kysyntää, mikä taas suosii 

sekä järjestöjen perustamista ja että niiden harjoittamaa oikeudellista akti-

vismia. Oikeuspolitiikka joutuu näin tekemään valinnan julkisen asiamie-

hen ja tuettujen kansalaisjärjestöjen välillä. Kuten edellä todettiin, tehokkaat 

kansalaisjärjestöt vaativat julkista rahoitusta eli niin kutsuttuja valtionapuja. 

Julkisen talouden näkökulmasta kansalaisjärjestöjen tukeminen on suurella 

todennäköisyydellä (tutkimustietoa tästä ei ole) halvempaa ja ehkä kustan-

nustehokkaampaakin kuin uuden julkisen asiamiehen tehtävän perustami-

nen. Tosin kansalaisjärjestöjen asianajamisen rasitteeksi jää sattumanva-

raisuus ja oikullisuus: pohjoismaissa järjestöt eivät yleensä ole innostuneet 

vaivalloisista korvausoikeudenkäynneistä tai ylipäätään yksittäisen kansalai-

141.  Näin nähtävästi Viitanen 2017 s. 474. Jos oletus pitää paikkansa, ehdotetulle edustajakan-
teelle ei hevin löydy ”yksityisiä” oikeutettuja yksiköitä, vaan kanne jää viranomaisaloitteiseksi, 
toisin sanoen nykytilaan ei tule ratkaisevaa muutosta. Ks. edellä jakso 6.1.3.
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sen pääsystä oikeuksiinsa. Julkisen vallan mahdollisuudet ohjata järjestöjen 

toimintaa valtionapujen ehdoilla eivät nekään ole suuret.

Kansallisia erikoisuuksia, jonkun mielestä kummallisuuksia, tieten-

kin riittää. Esimerkiksi suomalainen konkurssiasiamies on todella omaa 

luokkaansa asiamiesten maailmassa. Hän näyttää rikkovan kaikki julkisen 

asiamiehen reunaehdot. Selitys löytyy suomalaisen konkurssijärjestelmän 

erikoisuuksista. Suomessa konkurssimenettely on, tiettävästi Euroopassa 

viimeisenä, yksityistä toimintaa. Konkurssipesän selvittämisestä päättävät 

velkojat, apunaan yksityinen pesänhoitaja. Näin julkista asiamiestä tarvitaan 

valvomaan pesänhoitajan toimintaa. Maissa, joissa konkurssipesän selvitys 

on tuomioistuimen tai viranomaisen vastuulla, tällainen asiamies olisi luon-

nollisesti tarpeeton. Konkurssiasiamies on muutoinkin kummajainen, sillä 

säädöstekstit jättävät kertomatta, mihin hänen toiminnallaan oikeasti pyri-

tään. Tutkimuksessa on katsottu, että hänen roolinsa on kriminaalipoliitti-

nen, mikä tarkoittaa, että asiamies paljastaa ja selvittää konkurssimenettelyn 

väärinkäytöksiä.142 Vaikka julkisuutta saavat ne valvontatoimet, jotka kohdis-

tetaan pesänhoitajiin, varsinaisia valvonnan kohteita ovat näin pikemmin 

epärehelliset velalliset. 

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että pohjoismaissa ja selvimmin Suo-

messa julkisten asiamiesten järjestelmä käynnistyi hyvin. Julkisten asiamies-

ten toiminta alkoi kuitenkin siirtyä yhä vahvemmin muuhun kuin yksittäisten 

oikeudenhakijoiden tukemiseen. Oikeudenhakijoiden tukeminen jäi syystä 

tai toisesta pienimuotoiseksi, se taantui, tai sitä ei koskaan aloitettukaan.143 

Kärjistäen pitäisi oikeastaan sanoa, että yksityisen sektorin julkisista asiamie-

histä tuli virastoja, ei sellaisia aktiivisia ja ketteriä access to justice -toimijoita, 

mitä ehkä ajateltiin. Totta on, että uusia asiamiehiä perustettiin, mutta he 

omaksuivat alusta alkaen passiivisen ja virastomaisen roolin. Toki oikeus-

kulttuurimme pienuus pitää huolen siitä, että asiamiesten määrä tullee py-

symään pienenä verrattuna suuriin oikeuskulttuureihin. 

Julkiset asiamiehet eivät myöskään ole kovin pysyviä viranomaisia. Perus-

tetut julkiset asiamiehet toisinaan häviävät, kun hallintoviranomainen, viras-

142.  Marttila 2007 s. 122. 
143.  Tavallaan paradoksaalista on, että skandinaavisia asiamiehiä ja etenkin kuluttajien  asiaa 
ajavia kuluttaja-asiamiehiä pidettiin aikanaan esikuvana muualla Euroopassa. Ks. esimer-
kiksi Howells-Weatherill 1995 s. 558. Sittemmin pohjoismaiset asiamiehet menettivät avant-
gardistisen maineensa ja tulevat nykyisin harvoin mainituiksi uusimmassa kansainvälisessä 
kirjallisuudessa.    
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to, korvaa julkisen asiamiehen. Kilpailulainsäädännön historia on kuvaava. 

Vuoden 1957 niin sanottu kartellilaki (47/1957) ei tuntenut asiamiestä, vaan 

hänelle normaalisti kuuluvia tehtäviä hoiti kartellivirasto. Julkinen asiamies, 

kilpailuasiamies, luotiin vasta vuonna 1973, kun vuoden 1964 lakia taloudel-

lisen kilpailun edistämisestä uudistettiin. Samalla tehtävät jaettiin kahteen 

osaan: neuvottelemisen ja sovinnon hakemisen sai tehtäväkseen lautakun-

tatyyppinen kilpailuneuvosto (423/1973), kun taas valvontatehtävät uskottiin 

uudelle kilpailuasiamiehelle (424/1973). Vuoden 2011 kilpailulaissa (948/2011) 

oli virastomallin vuoro voittaa kuvitteellinen virastomallin ja asiamiesmallin 

keskinäinen mittelö, kun kilpailuasiamies korvattiin virastolla, yhdistetyllä 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolla. Myös aikaisemmin suoraan kauppa- ja teol-

lisuusministeriön alaisuudessa toiminut kuluttaja-asiamies (joka säilyi) siir-

rettiin virastoon. Samalla vuonna 1973 kertaalleen jaetut kilpailuvalvonnan 

tehtävät jälleen yhdistettiin saman yksikön hoidettavaksi. Luultavaa on, että 

kehityksen (jos sellaisesta voidaan tässä puhua) seuraava sykli on julkisen 

asiamiehen uusi itsenäistyminen virastokonstruktiosta.

3.2 Millaisia julkisia asiamiehiä?

3.2.1 Ketä saa kutsua julkiseksi asiamieheksi?

Edellä käytiin läpi tutkimuksen kehittelemiä julkinen asiamies -käsitteitä. 

Se oli välttämätöntä, jotta tutkimus saadaan kohdennetuksi ja samalla pai-

kannetuksi kansainvälisessä keskustelussa. Toinen asia on, millainen asia-

mies ansaitsee tulla kutsutuksi julkiseksi asiamieheksi nimenomaan access 

to justice -kontekstissa. Länsimaihinhan on viime vuosikymmeninä syntynyt 

lukuisia viranomaisia ja julkisoikeudellisia toimijoita, joita kutsutaan ”asia-

miehiksi” tai ”valtuutetuiksi”.144 Tutkimuksessa on ollut näin pakko hakea 

niitä tunnusmerkkejä, jotka erottavat oikeat julkiset asiamiehet tästä kirja-

vasta seurasta ja tekevät mahdolliseksi tutkia heidän panostaan kansalaisten 

pääsyssä oikeuksiinsa. Perinteiset tunnusmerkit julkiselle asiamiehelle ovat 

julkisen vallan käyttäminen ja yleisen edun valvominen. Ne eivät kuitenkaan 

sano paljoakaan: niillä voidaan erottaa käsitteen piiristä vain kaikkein sel-

vimmät tapaukset. Etenkään määre ”yleisen edun valvominen” ei erottele 

144.  Ks. Howells-Weatherill 1995 s. 559. Hän puhuu asiamiestulvasta (’proliferation’) ja sitä 
tuottavasta ”asiamiesteollisuudesta”.
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mitään, ellei sitten kaikkea, mitä jollakin muulla perusteella nimetty julki-

nen asiamies tekee, luokitella yleisen edun nimissä toimimiseksi. Julkisten 

asiamiesten joukko hieman pienenee, kun avuksi otetaan vaatimus, että hei-

dän asemansa tulee perustua lakiin ja heillä on oltava lakisääteiset tehtävät. 

Näin erilaiset yritysten, säätiöiden ja järjestöjen asiamiehet putoavat pois: 

heidän asemansa ja toimivaltansa perustana kun on asettamissopimus ja 

palvelussuhde asettajaan.145 Tällaiset ”asiamiehet” valvovat lähtökohtaisesti 

yksinomaan asettajatahonsa etua ja tavoitteita. On myönnettävä, että nämä 

edut joskus yhtyvät jollakin tavalla määriteltyyn yleiseen etuun. Onhan esi-

merkiksi sanottu, että asianmukainen ja toimiva kuluttajansuoja on pitkällä 

tähtäimellä myös yritysten edun mukaista. 

Hieman enemmän julkisen asiamiehen arkkityypistä pystytään sano-

maan. Jotta lakisääteinen ja julkisoikeudellinen toimija kelpaa julkiseksi asia-

mieheksi, hänellä on ensiksikin oltava itsenäistä päätösvaltaa.146 Toiseksi 

erotteluperusteeksi on vielä otettava tehtävän pysyvyys ja yleisyys: regula-

tory redress -kontekstissa yksittäistä tehtävää varten määrätty henkilö ei ole 

julkinen asiamies, vaikka muut tunnusmerkit täyttyisivät, esimerkiksi hänen 

asemansa perustuisi lakiin ja hänellä olisi lakisääteisiä valtuuksia. Molem-

mat vaatimukset rajaavat käsitteestä ulos ne asiamiehet, joita valvova viran-

omainen (esimerkiksi finanssivalvonta) voi asettaa tarkkailemaan yksilöityä 

valvonnan kohdetta. Muun muassa pankki- ja vakuutuslainsäädäntö sekä 

oikeuttaa tällaisen asiamiehen asettamiseen että määrittää asiamiehen teh-

tävät. Itsenäistä päätösvaltaa tällaisella asiamiehellä ei kuitenkaan ole. Hän 

on osuvan kuvauksen mukaan valvontaviranomaisen etäispääte, sen ”silmä 

ja korva”.147 Hänen tehtävänsä on sitä paitsi kertaluonteinen, joskin se voi 

tietenkin kestää ajallisesti kauan. 

145.  Ks. edellä jakso 2.4. 
146.  Kansainvälisissä suosituksissa julkisen asiamiehen (ombudsman) ominaisuuksiksi kat-
sotaan riippumattomuus, puolueettomuus ja luottamuksellisuus. Tosin samalla myönnetään, 
että hyvin monilta tällä nimellä kulkevilta asiamiehiltä puuttuu ”joitakin” näistä ominaisuuksis-
ta. Erikoinen luottamuksellisuus -ominaisuus selittyy sillä, että julkisiksi asiamiehiksi luetaan 
myös yksittäisen viranomaisen tai yrityksen nimeämät henkilöt. Näin Ombudsman schemes 
effective access to justice 2018 s. 13.  
147.  Oma erikoisuutensa on, että tällaisen asiamiehen asema voidaan riitauttaa. Ks. Helsingin 
Sanomat  13.11.2020: ”Eläkeyhtiö Elo ja Fiva kiistelevät Elon johdon valvonnasta”. Sen sijaan oi-
kean julkisen asiamiehen legitimiteetin riitauttamiselle yksittäisessä valvonta-asiassa oltaisiin 
luultavasti kylmäkiskoisia: se ymmärrettäisiin yritykseksi viivyttää asian käsittelyä.   
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Oma kysymyksensä on, kannattaako valtakunnansovittelija lukea jul-

kiseksi asiamieheksi ja ottaa asiamiestutkimuksen kohteeksi. Näin ei kui-

tenkaan tässä tutkimuksessa tehdä, vaikka valtakunnansovittelijan tehtävä 

on lakisääteinen ja hän toimii täysin itsenäisesti. Hänelle ei kuitenkaan ole 

annettu laissa valvonta- tai sääntelytehtäviä, eikä hän käytännössä puutu 

yksittäisiin työsuhteisiin. Sen sijaan hänen toiminnassaan neuvottelijana 

ja sovinnollisen ratkaisun tukijana on paljon yhteistä julkisten asiamiesten 

vastaavaan toimintaan.148 Valtakunnansovittelija -instituutio näyttäisi näin 

tarjoavan vertailukohteen, kun tarkastellaan asiamiesten toimijuutta sovin-

nollisen ratkaisun tukena.149 Vertailun hyötyä vie kuitenkin se, että yksittäi-

nen kansalainen eli tyypillisesti työntekijä ei ole soviteltavan kollektiivisen 

työkiistan osapuoli. Hän ei toisin sanoen saa sovittelusta tukea oikeuksiin 

pääsylleen. Asia erikseen on, että sovinnolla voi tosiasiallisesti olla paljonkin 

vaikutusta yksittäisessä työsuhteen erimielisyydessä. 

Aikatekijä jakaa asiamiehet ja samalla heidän toimintansa kahteen maa-

ilmaan, menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Kun julkisen asiamiehen tehtävä 

perustetaan, ensimmäinen ja periaatteessa tärkein kysymys kuuluu, onko 

tavoitteena hyvittää vanhoista oikeudenloukkauksista vai estää uusia sellai-

sia, toisin sanoen onko julkisen asiamiehen tehtävä lähtökohtaisesti repara-

tiivinen vai preventiivinen. Valinta ei tietenkään ole niin ehdoton, miltä se 

kuulostaa. Julkinen asiamies voi ensiksikin tehdä kumpaakin. Tällöin oike-

uspoliittiseksi pulmaksi jää vain se, miten hänen voimavaransa kohdistetaan. 

Toiseksi tehtävät liukuvat päällekkäisiksi. Vanhojen oikeudenloukkausten 

hyvittäminen estää jo sellaisenaan uusia oikeudenloukkauksia. Se voi olla 

myös ennalta estävämpää kuin heikko byrokraattinen valvonta. Hyvittämättä 

jäävät oikeudenloukkaukset kun houkuttelevat uusiin loukkauksiin, etenkin 

jos niillä saavutettiin taloudellista etua. Selvää toki on, että reparatiivinen 

painotus nostaa esiin oikeudenhakijoiden auttamisen oikeuksiin pääsyssä. 

148.  Ks. Koulu 2009 s. 116. 
149.  Tähän palataan jäljempänä jaksossa 8.3. Kunnalliset sosiaali- ja potilasasiamiehet on, 
kuten todettiin, helppo jättää käsitteen ulkopuolelle. Tosin heidän asemansa perustuu lakiin, 
ja heillä on hieman samanlaisia tehtäviä kuin oikeilla julkisilla asiamiehillä ja valtakunnanso-
vittelijalla. Heidän tulee muun muassa hakea sovinnollista ratkaisua kansalaisen oikeussuoja-
ongelmiin, vaikka he enimmäkseen välittävät tietoa ja antavat neuvoja. Ks. lähemmin Valtonen 
2017 s. 173. Minkäänlaista säädännäistä tai tosiasiallista itsenäisyyttä heillä ei ole, etenkään 
kun toimi on tavallisesti sivutoimi ja asiamiehellä on päätoimi ”valvottavassa” organisaatiossa. 
Heillä ei myöskään ole julkisoikeudellista valtaa. Näin heidän panoksensa oikeuksiin pääsyn 
tukena on tuomittu jäämään marginaaliseksi. Ks. Tuori 2000 s. 614.
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Samalla se liittää asiamieslainkäytön selvemmin access to justice -konteks-

tiin. Vahvasti preventiivinen painotus taas vie toiseen suuntaan: yhteys oi-

keuksiin pääsyyn alkaa sumentua.

Valinta menneisyyden ja tulevaisuuden välillä on modernin asiamies-

järjestelmän eli yksityisen sektorin julkisten asiamiesten rasite. Vanhojen 

parlamentaaristen asiamiesten maailmassa sitä ei ollut tarpeen tehdä: nä-

mä asiamiehet käsittelivät vanhoja oikeudenloukkauksia ja toteuttivat vi-

ranomaisten (tarkkaan ottaen virkamiesten) virkavastuuta. Tosin kyynikko 

sanoisi, että alun perin parlamentaariset asiamiehet usein sortuivat selitte-

lemään julkisen vallan tekemisiä ja rauhoittelemaan kansalaisia. Yksityisen 

sektorin asiamiesten kohdalla valinta on kiistatta vaikea, eikä sitä läheskään 

aina ratkaista ja tuoda julki oikeuspoliittisella päätöksenteolla. Pääsääntöi-

sesti voidaan sanoa, että julkisilla asiamiehillä on kummankin kategorian 

valtuuksia ja velvollisuuksia. Tosin säädöksissä vaihtelut ovat suuria; joiden-

kin asiamiesten virallinen toimenkuva on hyvin tulevaisuussuuntautunut, 

toisten taas menneisyyssuuntautunut. Tosiasiallisesti julkiselle asiamiehelle 

kuitenkin jää laajahko kontrolloimaton liikkumavara, mikä jättää valinnan 

asiamiehen identiteettikäsityksen varaan.

Suomessa aiheesta keskusteltiin, kun kuluttaja-asiamiehen virka perus-

tettiin. Nähtävästi pohjoismaisten esikuvien perusteella kuluttaja-asiamies 

katsottiin ennen kaikkea hallinnollisen valvonnan mekanismiksi, toisin 

sanoen hän muodosti tällaisen valvontajärjestelmän viimesijaisen sovel-

luksen.150 Julkiseen asiamieheen turvauduttiin, kun aineellinen lainsää-

däntö ei muutoin päässyt toteutumaan. Tästä toimenkuvasta seurasi, että 

kuluttaja-asiamiehen toiminnan painopiste oli ja sen oli pakko ollakin tu-

levien oikeudenloukkausten ehkäisemisessä. Hänelle ei kuulunut ”riitojen 

ratkaiseminen”.151 Kuluttaja-asiamiehen toimenkuva jakoi samalla kyseisen 

oikeudenalan eli kuluttajansuojaoikeuden kahteen lohkoon, kollektiiviseen 

kuluttajaoikeuteen ja individuaaliseen kuluttajaoikeuteen. Ensimmäinen 

150.  Näin Wilhelmsson 1996 s. 143.
151.  Ks. Wilhelmsson- Svestka 1989 s. 168. Heidän mukaansa kuluttaja-asiamiehen tehtävänä 
oli ainoastaan ”to prevent disputes, not to solve disputes which already exist”. Tosin asiayh-
teydestä päätellen lausumassa ei niinkään otettu kantaa siihen, tuliko kuluttaja-asiamiehen 
auttaa yksittäistä kuluttajaa tämän erimielisyyksissä. Yhdeksi toimintamuodoksihan oli tuol-
loin vakiintunut se, että kuluttaja-asiamies avustaa kuluttajaa oikeudenkäynneissä. Lausuma 
lienee liittynyt siihen, että asiamiehellä ei ollut suoranaista lainkäyttövaltaa eli valtaa ratkaista 
tällaista riitaa.
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tähtäisi tulevaisuuteen, ja se luokiteltiin markkinaoikeudelliseksi instituu-

tioksi. Kollektiivisessa kuluttajaoikeudessa kuluttaja-asiamies oli (ja on) yk-

sinoikeutettu toimija.152 Toisessa eli individuaalisessa kuluttajaoikeudessa 

painotus on ”yksittäisen kuluttajan suojaamisessa suhteessa yksittäiseen 

elinkeinonharjoittajaan” ja ”suojaa antavia sääntöjä soveltaen”.153 Kulutta-

jansuojaoikeus on tässä suhteessa anomaalinen. Tavallisesti julkisen asia-

miehen perustaminen ei johda oikeudenalan sisäiseen eriytymiseen. Toki 

vastaava oikeudenalan sisäinen jako, kollektiivinen/individuaalinen, tunne-

taan muuallakin kuten työoikeudessa. Se on selitettävissä samalla tavalla seu-

raukseksi yksilöllisten ja kollektiivisten oikeuksien erottamisesta. Näillä oike-

uksilla on omat oikeussuojamekanisminsa. Eroavuudeksi kuitenkin jää, että 

työoikeudessa ei ole julkista asiamiestä vastaavaa toimijaa, ellei valtakunnan-

sovittelijaa pidetä jonkinlaisena korvikkeena oikealle julkiselle asiamiehelle. 

3.2.2 Yleisiä vai erityisiä julkisia asiamiehiä?

Tutkimuksessa vähälle huomiolle on jäänyt kannanotto siihen, ovatko jul-

kiset asiamiehet laaja-alaisia eli yleisiä vaiko erityisiä, tavalla tai toisella eri-

koistuneita.154 Yksityisen sektorin asiamiehen toimenkuva korreloi joskin 

heikosti yleinen/erityinen -dikotomiaan. Mitä enemmän hänellä on valvon-

ta-, sääntely- ja kehittämistehtäviä, sitä erityisempi (merkityksessä erikoistu-

neempi) hänen on oltava. Nämä tehtävät kun vaativat toimialueen sisällöllis-

tä asiantuntemusta. Sen sijaan oikeussuojatehtävä edellyttää pikemminkin 

asianajamisen tai yleisemmin konfliktinhallinnan osaamista. Toki julkinen 

asiamies voi siinäkin käyttää hyväkseen ”yksityisiä” palveluntarjoajia, käy-

tännössä asianajajia, jolloin tämän alan asiantuntemusta ei tarvita tehtävän 

hoitamiseen. 

Erityisistä asiamiehistä koostuva järjestelmä tuo toisaalta mukanaan vä-

liinputoamisen ongelman: oikeudenhakija ei osu yhdenkään julkisen asia-

miehen toimivaltapiiriin tai hänen alueensa julkinen asiamies ei lainkaan tue 

152.  Madsen-Nielsen (1985 s. 219) puhuvat tässä kohdin kuluttaja-asiamiehen ”julkisoikeu-
dellisista tehtävistä”.
153.  Viitanen 2020 s. 1052. Ks. myös Viitanen – Wilhelmsson 2014 s. 1005.
154.  Näiden rinnalla käytetään käsitteitä ”general purpose ombudsmen” ja ”sector-spesific 
ombudsmen”. Näin esimerkiksi Ombudsman schemes and effective access to justice 2018 s. 
12.  Termien suomenkieliset vastineet ovat kuitenkin kömpelöitä, vaikka näiden termien in-
formaatioarvo on, se myönnettäköön, parempi kuin yleiskielisen yleinen/erityinen -sanaparin.  
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yksittäisiä oikeudenhakijoita. Tämä taas synnyttää katkeruutta ja epäilyksiä 

siitä, että yhdenvertaisuus ei tässä suhteessa toteudu. Samankaltainen sat-

tumanvaraisuus tietenkin rasittaa muitakin oikeuksiin pääsemisen tukimuo-

toja, selvimmin pro bono -asianajamista ja vastikkeetonta sivullisrahoitusta, 

jossain määrin myös riskisijoittamista oikeudenkäyntiin.155 Joillakin oikeu-

denhakijoilla on näin onni matkassaan, toisilla ei. Rasite on pakko hyväksyä. 

Onhan parempi auttaa edes muutamia oikeuksiinsa kuin, muka yhdenvertai-

suuden nimissä, olla auttamatta ketään! Hyvään konfliktinhallintaan kuiten-

kin kuuluu, että tämänkaltaista sattumanvaraisuutta ei tarkoituksella suosita 

tai ylläpidetä. On siis oikeutettua vaatia, että julkisten asiamiesten toimialu-

eet ovat lomittaisia tai jopa päällekkäisiä. Samoin on paikallaan, että heillä 

on suurin piirtein samat voimavarat ja toimintapolitiikat.

Entä minkä suhteen julkiset asiamiehet ovat erityisiä, toisin sanoen eri-

koistuneita? Päätyyppi on erikoistuminen toiminta-alueeseen: toiminta-alu-

een taas määrittää aineellinen lainsäädäntö. Se taas on yleensä sektorilain-

säädäntöä, kuten kuluttajansuoja-, tasa-arvo- tai tietosuojalainsäädäntöä. 

Näin joskus esitetty jako yhtäältä sektorikohtaisiin ja toisaalta erityisen ryh-

män tarpeista mandaattinsa saaviin julkisiin asiamiehiin pitkälti katoaa. Eri-

tyisen ryhmän (esimerkkeinä lapset, naiset ja kuluttajat) suojantarve kun ke-

hittää tavallisesti oman toiminnallisen sektorilainsäädäntönsä.156 Suomessa 

kumpikaan alatyyppi ei tästä syystä esiinny pelkistettynä. Voidaan siis sanoa, 

että suotuisissa olosuhteissa aineellinen lainsäädäntö tuottaa ”oman” julki-

sen asiamiehensä. Ilmiö ei ole ennenkuulumaton, sillä vastaavaa on tapah-

tunut sosiaalilainsäädännössä. Tulos ei kylläkään ole ollut julkinen asiamies 

vaan niin sanotut sosiaalialan muutoksenhakulautakunnat, eli lautakunta-

tyyppiset elimet. Ne taas jäljittelevät työtavoissaan ja rutiineissaan tuomiois-

tuimia.157 Tosin lautakunnissa toistuvat asiamiesjärjestelmän rakenteelliset 

heikkoudet kuten järjestelmän hajanaisuus ja toimijoiden erillisyys. Oma ky-

symyksensä on, mitkä ovat nämä suotuisat olosuhteet, jotka johtavat omaan 

julkiseen asiamieheen. Edellä viitattu ulkomaiset esikuvat ja muodikkuus on 

varmasti yksi tekijä, joskus siihen vaikuttanee myös havainto oikeussuojan 

155.  Yleinen käsitys on, että pro bono –asianajaminen on tavallisinta (ehkä jopa yleistä) lapsen 
huoltoa ja elatusta koskevissa asioissa. Näin voidaan sanoa, että järjestelmä tavallaan suosii 
heitä.  
156.  Ks. Ombudsman schemes and effective access to justice 2018 s. 5.  
157.  Koulu 2014 s. 155 ja 2015 s. 20.
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heikkoudesta tällä alueella. Kyynikko paikallistaa tekijöistä vielä sattuman ja 

halun perustaa uusia virastoja.

Muitakin vaihtoehtoja erikoistumiselle olisi. Tehtävää seuraava erikoistu-

minen olisi sekin ajateltavissa: julkinen asiamies hoitaisi vain yhtä tai enin-

tään kahta perustehtävää eli tämän tutkimuksen kielenkäytössä hänellä olisi 

tällainen rajattu rooli. Malli on harvinainen, joskin totta on, että esimerkiksi 

Suomessa kokonaisuus jäsentyy huonosti. Jotkut asiamiehet hoitavat kaikkia 

kolmea perustehtävää eli he valvovat, sääntelevät ja tukevat oikeutta hakevia. 

Tähän ryhmään kuuluvat Suomessa kiistatta kuluttaja-asiamies ja tietosuoja-

valtuutettu, vaikkakin heidän toimivaltansa saattaa joissakin roolin yksityis-

kohdissa olla epäselvä. Muutamilla asiamiehillä toimivalta kaikissa suhteissa 

on luontevasti johdettavissa julkisen asiamiehen yleisestä (ja lakisääteisestä) 

toimenkuvasta. Heitä ovat ainakin tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuus-

valtuutettu. Joskus taas toimivallan ulottaminen kaiken kattavaksi vaatii luo-

vaa, access to justice -henkistä tulkintaa, esimerkkinä lapsiasiavaltuutettu. 

Vaikuttaa lisäksi siltä, että esimerkiksi oikeus oikeudenhakijan tukemiseen 

harmaalla eli sääntelyä odottavalla alueella saatetaan kytkeä tukemisen ta-

paan. Kustannusten maksaminen tai asiantuntija-apu oikeudenkäynnissä 

ovat harmaallakin alueella helpommin hyväksyttävissä ilman lainsäätäjän 

nimenomaista valtuutusta kuin oikeudenkäynnin aloittaminen tai oikeu-

denhakijan avustaminen siinä.

Pohjoismaat ovat esimerkki erityisistä asiamiehistä. Kaikki yksityisen sek-

torin asiamiehet ovat omille vastuualueilleen erikoistuneita. Lisäksi heidän 

toiminta-alueensa ovat huomattavan kapeita, sisällöllisesti sektorimaisia. 

Havainto on odotettu. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta erityiset asia-

miehet ovat vallitseva asiamiestyyppi myös muualla Euroopassa. Hieman 

yllättävästi lähes kaikkialla samat sektorit ovat, kuten todettiin, tuottaneet 

julkisen asiamiehensä: vakiintuneita toiminta-alueita ovat muun muassa 

kuluttajansuoja, rahoituspalvelut, televiestintä sekä vesi/energia-ala. Asia-

miesjärjestelmää tutkiva olisi nimittäin odottanut, että erilaiset talousjärjes-

telmät ja erilaiset yhteiskunnat kehittäisivät myös erilaisia asiamiehiä.158 Esi-

merkiksi oikeudenhoidossa kuten tuomioistuinjärjestelmissä on tunnetusti 

158.  Välillä vaihtelua esiintyykin. Esimerkiksi poliisitointa on suositeltu julkisen asiamiehen 
vastuualueeksi. Ks. developing and reforming ombudsman institutions 2017 s. 4. Tällaisia asia-
miehiä ei kuitenkaan ole pohjoismaihin eikä yleensäkään Euroopan maihin perustettu.  
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paljon vaihtelua.159 Sen sijaan odotettavaa oli, että suurissa maissa pitkälle 

erikoistuneita asiamiehiä on enemmän. Pienessä maassa liian kapea sektori 

ei vaadi eikä riitä työllistämään asiamiestä. Vähäistä maakohtaista vaihtelua, 

jota nämä rakenteelliset säännönmukaisuudet eivät selitä, sitäkin esiintyy. 

Jostain maassa puuttuu tietyn alan erityinen asiamies, vaikka sellainen teh-

tävä on muissa samankaltaisissa maissa. Tämä selittyy joko sattumalla tai te-

hokkailla painostusryhmillä, jotka ovat joko saaneet aikaan julkisen asiamie-

hen perustamisen tai kasanneet perustamisen tielle voittamattomat esteet. 

Organisaatioteoreetikko ei innostuisi erityisten asiamiehen järjestelmistä. 

Tällaiset järjestelmät altistuvat hajautettujen organisaatioiden vakiorasitteille. 

Hajautettu järjestelmä pirstoo julkisen vallan rajallisia voimavaroja, yhteistyö 

jää heikoksi, kokemukset ja hyvät käytännöt eivät vaihdu, yksiköihin syntyy 

omalaatuisia alakulttuureja, ja niissä päädytään erilaisiin käytäntöihin. Eri-

koistumisen edut, ennen kaikkea toiminta-alueen asiantuntemus ja hallinta, 

ovat kuitenkin niin suuret, että nämä haitat yleensä sivuutetaan. Eri asia on, 

että erityiset asiamiehet kaipaisivat rinnalleen sellaista koordinoivaa kes-

kusviranomaista tai vastaavaa elintä, jollaista on ehdotettu muun muassa 

lautakuntajärjestelmiin turvautuneisiin maihin, usein myös tuloksellises-

ti.160 Keskusviranomainen välittäisi jossain syntyneitä hyviä käytäntöjä, tar-

joaisi intressitahoille keskusteluforumin, arvioisi asiamiesten toiminnan tu-

loksellisuutta, tekisi ehdotuksia asiamiesjärjestelmän kehittämisestä ja niin 

edelleen. Joihinkin maihin on syntynyt tällaisia keskusviranomaisia sään-

telemään lakiperusteisten lautakuntien toimintaa.161 Julkisten asiamiesten 

järjestelmä on vielä niin uusi tulokas, että tämä kehitys vielä odottaa käynnis-

täjäänsä. Mitä enemmän julkisia asiamiehiä johonkin maahan perustetaan, 

sitä tarpeellisempaa järjestetty yhteydenpito tulee olemaan. Asia erikseen on, 

miten yhdenpito organisoidaan. Keskusjohtoinen yhteistyö on ehkä tehok-

kain mutta ei missään nimessä ainoa malli. Yhteistyön ei tietenkään tarvitse 

olla lakisääteistä tai ”virallistettua”: epävirallinen yhteydenpito riittää, kun-

han se vain on säännöllistä ja konkreettista. 

159.  Toki tätä vaihtelua on helppo suhteellistaa. Kaikista Euroopan maista kun löytyy esi-
merkiksi oikeusastejärjestys, yleisiä ja erityisiä tuomioistuimia sekä oikeushallintoa hoitava 
keskusyksikkö. 
160.  Ks. Koulu 2015 s. 332.
161.  Näin Koulu 2011 s. 311.
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Tällä hetkellä näyttää siltä, että useimpiin maihin, varsinkin suuriin, pe-

rustetaan lisää uusia, aina vain erikoistuneempia julkisia asiamiehiä. Julkis-

ten asiamiesten määrällä ei tunnu olevan luontaisia rajoitteita. Kehitys on-

nistuu (jos tätä sanaa voidaan käyttää) luomaan sellaisia järjestelmiä, jotka 

loukkaavat kaikkia organisaatioteorian periaatteita. Puolan asiamiesjärjestel-

mää voidaan pitää esimerkiksi pitää yhtäältä kunnioitettavana saavutuksena 

access to justice -rintamalla. Toisaalta sen kaikinpuolinen sekavuus ihmetyt-

tää.162 Puolassa on kylläkin yleinen (julkinen) asiamies, mikä on, kuten edellä 

todettiin, hyvin epätavallista. Tosin siitä, mitä hän tekee tai mitä voimavaroja 

hänelle on annettu, ei ole lähteissä kuvauksia.163 Luultavaa kuitenkin on, että 

hän on pakotettu tyytymään lähinnä neuvomaan oikeudenhakijoita, mitä oi-

keussuojakeinoja heillä on käytettävissä. Lisäksi Puolaan on perustettu lukui-

sia erityisten toimialojen (julkisia) asiamiehiä, joiden toimialueet näyttävät 

osaksi päällekkäisiltä. Näiden asiamiesten toimivalta ulottuu koko maahan. 

Järjestelmän sekoittavat lopullisesti paikalliset eli toimivallaltaan alueelliset 

asiamiehet.164 Puolalainen järjestelmä näyttää tuottavat loputtoman määrän 

niin positiivisia (useat asiamiehet puuttuvat asiaan) kuin negatiivisiakin (ku-

kaan ei puutu asiaan) toimivaltaristiriitoja. Vertailukohteeksi nousee helposti 

valtio-opin kuuluisa esimerkki ”puolalaisista valtiopäivistä”. 

Puolalainen järjestelmä ei ole lainaamisen arvoinen, ajateltiin sitä pro-

sessioikeuden periaatteiden tai organisaatioteorian näkökulmasta. Myös jul-

kisten asiamiesten puolivirallinen järjestö kantaa huolta asiamiesjärjestel-

män liikakasvusta (kuvaavasti ’the unjustified proliferation of Ombudsman 

offices’): uusille aloille ei saisi perustaa uusia asiamiehiä, vaan tehtävä tulisi 

uskoa jollekin jo olemassa olevalle asiamiehelle.165 Suomessakin ensi merkit 

162.  On sanottu, että puolalaisten asiamiesten järjestelmä on niin monimutkainen, että se 
hämmentää niin oikeutta hakevia kuin kohteeksi joutuvia yrityksiäkin. Ks. Hodges ym 2012 s. 
185. Kun vielä muistetaan palvelujen maksullisuus (sekin puolalainen erikoisuus), järjestelmä 
ei välttämättä ole sellainen vahva tuki oikeuksiin pääsylle, miltä se ulkopuoliselle näyttäytyy.  
163.  Hänen toiminnastaan ei ole saatavissa mainintoja tarkempia tietoja kansainvälisistä läh-
teistä. Se voi toki selittyä kielimuurilla. On kuitenkin vaikea välttää edellä tehtyä olettamaa, että 
toimintaa on pienimuotoista ja lähinnä oikeudellista valistusta.
164.  Ks. lähemmin Hodges ym 2010 s. 456. Liittovaltioissa jokaisella osavaltiolla on usein oma 
julkinen asiamiehensä. Yhtenäisvaltiossakin kuten Espanjassa autonomiset alueet kuten Bas-
kimaa ovat saaneet samoin omat asiamiehensä. Ks. lähemmin The Role of Ombudsman Insti-
tutions in Open Government 2018 s. 25.  
165.  Näin deleloping and reforming ombudsman institutions 2017 s. 3. Tämä puolivirallinen 
järjestö käyttää itsestään juhlavaa ja harhaanjohtavaa nimitystä ”International Ombudsman 
Institute”. Siihen kuuluu yli 90 ”itsenäistä” asiamiesinstituutiota, joten se edustanee yleistä nä-
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tästä kehityksestä ovat nähtävissä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on saamas-

sa uudeksi tehtäväkseen raportoinnin naisiin kohdistuvasta väkivallasta.166 

Tosin nähtäväksi jää, onko tämä poikkeus yleisestä linjasta vai pysyvä poli-

tiikan muutos. Ranska on access to justice -tutkimuksessa todettu monissa 

kohdin oman tiensä kulkijaksi. Ranska on kummajainen myös, mitä tulee 

julkisiin asiamiehiin, toisin sanoen tähän ombudsman -tutkimukseen. Jos 

Puola on asteikon167 yhdessä ääripäässä, Ranska sijoittuu sen toiseen ääri-

päähän. Ranskassa on tämän tutkimuksen käyttämässä merkityksessä vain 

yksi lakisääteinen yksityisen sektorin julkinen asiamies, nimittäin ”energia-

alan valtuutettu” (’mėdiateur national de l’ėnergie’). Hänenkin toimialueen-

sa on melkoisen kapea, sen muodostaa, kuten hänen nimikkeensä kertoo, 

energia-alan sektorilainsäädäntö. Julkisten asiamiesten niukkuus kuitenkin 

korvautuu ja vieläpä nähtävästi kohtalaisen hyvin yksityisillä eli enimmäk-

seen yksityisluontoisilla asiamiehillä.168 Ranskassa on ollut pitkään perin-

teenä, ehkä Ranskan vallankumouksen jälkivaikutuksesta, että viranomaiset 

ja myös isommat yritykset asettavat yleisön käyttöön niiden organisaatiossa 

toimivia asiamiehiä. 

Ihanneratkaisu tällainen asiamiestoiminnan yksityistäminen ei access to 

justice -näkökulmasta ole. Vaikka yksityisten asiamiesten heikohko riippu-

mattomuus (tai riippuvuus) sivuutetaankin, oikeudenhakijoita tällainen jär-

jestelmä hämmentää. He eivät ensinnäkään osaa erottaa julkista asiamiestä 

ja yksityisiä asiamiehiä, mistä osavastuun kantaa oikeudellinen kielenkäyttö 

– joka sekään ei tee eroa selväksi. Toiseksi yksityisiä asiamiehiä on Ranskassa 

aivan liikaa. Lisäksi on sanottu, että luonnolliset epäluulot yksityisten asia-

miesten puolueettomuudesta heijastuvat myös kansalaisten käsityksiin siitä, 

mikä ainoan oikean julkisen asiamiehen asema ja tehtävät ovat.169 Epäilyt 

yksityisistä asiamiehistä, olivat ne aiheellisia tai ei, toisin sanoen siirtyvät 

myös julkisten asiamiesten toiminnan painolastiksi. 

kemystä siitä, millainen julkisen asiamiehen roolin ja tehtävän tulisi olla. 
166.  Ks. HE 123/2021 vp s. 4. Toki aikaisemminkin on nähty, että uusi asiamies tai valtuutettu 
ei saa omaa toimistoaan vaan joutuu toimimaan toisen asiamiehen tai hallintoviraston ”yhte-
ydessä”. Ks. jäljempänä jakso 3.3.1. 
167.  Asteikko (tosin kuvitteellinen) kertoo, missä laajuudessa tai kuinka tehokkaasti tarkastel-
tava oikeusjärjestys hyödyntää julkisia asiamiehiä oikeuksiin pääsyn tukena. 
168.  Ks. edellä jakso 3.1.1.
169.  Näin Hodges ym 2012 s. 38 ja 70. Sekaannukset ja epäluulot olisivat tietenkin vielä näky-
vämpiä, jos julkisia asiamiehiä olisi enemmän.  



80

Perusvalinnat: julkisten asiamiesten järjestelmä

3.2.3 Moniroolinen vai yksiroolinen julkinen asiamies?

Perustaviin kysymyksiin kuuluu vielä se, saako julkinen asiamies hoidet-

tavakseen kaikki luontaiset tehtävänsä (’roolinsa’) vai annetaanko hänelle 

tehtäviä vähemmän. Edellä todettiin, että julkisen asiamiehen arkkityypissä 

yhdistyvät sääntely-, valvonta-, oikeussuoja- ja monesti myös kehittämis-

tehtävä. Jos ajatellaan nimenomaan yksittäisten oikeudenhakijoiden aut-

tamista oikeuksiinsa, moniroolisuus tarjoaakin merkittäviä synergiaetuja. 

Julkisen asiamiehen neuvotteluasema hänen hakiessaan sovintoa on aivan 

toista luokkaa; myös oikeudenhakijan avustaminen oikeudenkäynnissä te-

hostuu, kun asiamies voi samalla ”tuottaa” niitä sääntöjä, joihin hän vetoaa. 

Vaikka access to justice -tutkija ilahtuu helpottuneesta oikeuksiin pääsystä, 

moniroolisuudella on varjopuolensa. Vastapuolen oikeussuoja joutuu vaa-

raan. Sovinnosta kieltäytyvä tai kanteen kiistävä vastapuoli näyttäytyy hel-

posti ’vaikeana’ ja ’erityistä valvontaa’ vaativana tahona. Viimeistäänkin jul-

kiselle asiamiehelle myönnetyt valtuudet hallinnollisiin sanktioihin (esim. 

seuraamusmaksujen määräämiseen tai esittämiseen) tai yritystoimintaan 

tarvittavan toimiluvan epäämiseen antavat julkiselle asiamiehelle pelotta-

van vallan riidanratkaisussa.

Toki voidaan väittää, että oikeudenhakijan oikeus päästä oikeuksiinsa on 

apua annettaessa kiistaton eikä todellista vaaraa vastapuolen oikeussuojal-

le muodostu. Joskus näin varmasti on, mutta jokainen lakimies tietää, että 

käytännön kiistat eivät ole mustavalkoisia. ”Oikeaan” ratkaisuun konkreti-

soituneessa kiistassa tarvitaan kunnon käsittely ja riidanratkaisuun erikois-

tunut tuomioistuin. Vain hallintotuomioistuinten oletetaan – tai oikeammin 

oletettiin, koska niin ei enää ajatella – löytävän ”totuuden” asiassa asiakir-

joja lukemalla.170 Kärjistynein riski, sovintoon pakottaminen, on tietenkin 

vältettävissä sillä, että julkinen asiamies joko on ylipäätään pidättyväinen 

yksityisten oikeudenhakijoiden auttamisessa tai ei ainakaan tee sitä sovintoa 

hakemalla. Perimmäistä roolien sekoittumisen vaaraa tällainen poliittinen 

linjaus ei tietenkään hävitä. Sitä paitsi kumpikin linjaus vie suuren osan siitä 

hyödystä, joka saavutetaan julkisten asiamiesten perustamisella. Sovinnol-

lisista ratkaisuista luopuminen on sitä paitsi vastoin sitä sovinnollisuuden 

periaatetta, joka on tyypillinen lähes kaikkien maiden järjestelmille. Julki-

170.  Tästä ”asiakirjafiksaatiosta” ks. Koulu 2015 s. 250.
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nen asiamies on monesti jopa laissa velvoitettu hakemaan sovintoa ennen 

oikeudellisia toimia.171 

Totta toisaalta on, että julkisen asiamiehen yksiroolisuudella on puolel-

laan niin kutsuttu yksinkertaisuuden etu. Ensiksikin yksiroolisuudesta väl-

tetään edellä mainittu jännite, eli tavallaan ”väärien” valtuuksien käyttämi-

nen yksityisen oikeudenhakijan auttamiseen. Toiseksi julkinen asiamies voi 

yksiroolisena keskittyä ainoaan tehtäväänsä, koska hänen ei tarvitse jakaa 

huomiotaan ja voimavarojaan eri osarooleilleen. Yksiroolisuuden haittana 

organisaatioiden teorian mukaan kylläkin on, että siinä katoaa se välitön ja 

jatkuva kosketus toimialueeseen (’kenttään’), minkä moniroolisuus, etenkin 

valvontarooli, tuo. Selvää nimittäin on, että moniroolisuus kerää monipuo-

lista informaatiota toimialasta. Se taas parantaa julkisen asiamiehen asian-

tuntemusta, mikä puolestaan tehostaa julkisen asiamiehen access to justice 

-lähtöistä toimintaa. Roolimallien kilpailussa moniroolisuus toisin sanoen 

hyötyy vahvasta kilpailuedusta: valvonta tuo esiin epäkohtia ja oikeuden-

loukkauksia, epäkohtiin voidaan puuttua sääntelyllä (tai ’ohjeistuksella’) ja 

oikeudenloukkauksista kärsiviä intressinhaltijoita voidaan tukea, tukeminen 

auttaa valvontaa ja niin edelleen. Ellei tämä kaikki yhdistettynä auta, julki-

sella asiamiehellä on vielä mahdollisuus eufemistisesti sanottuna ”kehittää” 

toimialuettaan. Hän esimerkiksi tekee aloitteen (kaikilla asiamiehillä on aloi-

teoikeus) eli ehdottaa uutta tiukempaa lainsäädäntöä, vaatii laajempia val-

tuuksia, pyytää enemmän voimavaroja tai etsii uusia hallinnollisia rakenteita 

tai menettelytapoja.

Moniroolisuus on siinä määrin tehokkaampi, että se on kaikkialla pää-

tyyppi: kapeaprofiiliset julkiset asiamiehet ovat harvinaisuus. Kokonaisuutta 

ajatellen on kuitenkin pakko todeta, että oikeuksiin pääsyä tukeva rooli jää 

moniroolisuudessa tavallisesti sekundääriseksi kehittämis- ja valvontaroolin 

rinnalla. Muutoinkin rooleissa ja rooliyhdistelmissä on sekä maakohtaista 

että asiamieskohtaista vaihtelua. Vaihtelu on ehkä osaksi merkki siitä, että 

julkisten asiamiesten järjestelmä hakee vielä paikkaansa, osaksi se lienee 

luonnollinen seuraus yhteiskunnallisista ja kulttuurisista eroista, osaksi se 

kenties heijastaa käsitystä traditionaalisen tuomioistuinlaitoksen toimivuu-

desta. Olettamus julkisen asiamiehen moniroolisuudesta leimaa paikoin 

access to justice -tutkimuksen lähtökohtia. Oletus moniroolisuudesta esi-

171.  Ks. jäljempänä jakso 8.3.1.
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merkiksi selittää muutoin oudoksi jäävän kielikuvan ”toisen harteilla mat-

kaavista oikeudenhakijoista” (ns. piggybacking). Kielikuva saa osuvuutta, kun 

ajatellaan, että yksittäinen oikeudenhakija saa hyötyä julkisen asiamiehen 

muuhun päämäärään tähtäävistä toimista tai oikeudellisista menettelyistä. 

Sinänsä tässäkään ei ole mitään absoluuttisesti uutta: tavallisin piggybacking 

-esimerkki eli korvausvaatimusten käsitteleminen rikosasian oikeudenkäyn-

nissä on nimenomaan pohjoismaissa ikivanha instituutio.172 Tosin esimerkki 

ei ole paras mahdollinen, sillä asianomistajalle apua antavaa syyttäjää saa-

tetaan yhtä hyvin pitää eräänlaisena sivutoimisena julkisena asiamiehenä, 

mikä sekin on vain kielikuva. Eri asia on, että ajatus tällaisesta aksessorisesta 

oikeussuojasta (jos tätä nimitystä halutaan käyttää) on uutuus keskieuroop-

palaisissa ja common law -pohjaisissa oikeusjärjestyksissä. Niissähän korva-

usvaatimuksia ei saa esittää rikosasiassa muutoin kuin hyvin rajoitetusti.173

Jos vastapuolen toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön, julkinen 

asiamies voi, tekemällä rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön, saada aikaan 

rikosasian oikeudenkäynnin.174 Rikosasiassa oikeudenhakija itse, syyttäjä 

hänen edustajanaan (tähän palataan jäljempänä) tai julkinen asiamies oi-

keudenhakijan valtuuttamana pääsee esittämään korvaus- ja hyvitysvaati-

muksiaan. Tämä on huomattava etu, sillä oikeudenhakemisen kustannukset 

laskevat piggy packing -liittymän kautta ja häviöriskikin marginalisoituu.175 

Kaikki julkiset asiamiehet eivät kylläkään saa tällaista tukea toimialansa kri-

minalisoinneista, mutta esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu käyttää uu-

tisten mukaan laajalti hyväkseen kriminalisoitua syrjintäkieltoa.176 On siis 

ilmeistä, että toimialan erityiset kriminalisoinnit tehostavat ja helpottavat 

julkisen asiamiehen työtä. Sen sijaan yleisistä kriminalisoinneista hän ei juu-

172.  Ks. jäljempänä jakso 6.4.1.
173.  Ks. esimerkiksi Lappalainen 1986 s. 35.
174.  Tämä ei tarkoita vain niitä tapauksia, joissa julkinen asiamies tekee ilmoituksen tai pyyn-
nön. Samaan tulokseen päästään, kun asiamies neuvoo, rohkaisee tai suorastaan auttaa oikeu-
denhakijaa itseään näin tekemään. 
175.  Ks. jäljempänä jakso 6.4.2.
176.  Ks. YLE.FI 8.8.2021: ”Vuokranantaja kieltäytyy vuokraamasta asuntoa miesparille ja ro-
maaniperheille”. Uutisessa kerrotaan, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ”arvioimme, 
kannattaako asiasta tehdä rikosilmoitus ja sitten erikseen vaatia yhdenvertaisuuslain mukaista 
hyvitystä”. Uutinen antaa kuvan siitä, että kriminalisointien käyttäminen hyväksi valtuutetun 
työssä on rutiinia. Oman hyötynsä tuo se esitutkinta, jonka tehty rikosilmoitus normaalisti 
saa aikaan. Tämä poliisin tutkinta täydentää julkisen asiamiehen omaa selvitystä. Sitä paitsi 
poliisin tutkintavaltuudet ovat verrattomasti paremmat kuin hallintoviranomaisen tai julkisen 
asiamiehen itsensä.   
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ri saa hyötyä. Ongelmaksi tosin muodostuu, että kaiken kattavat kriminali-

soinnit tuovat myös kaiken kattavan julkisen intervention lähtökohtaisesti 

yksityisiin oikeussuhteisiin. Tässä ei oteta kantaa siihen, mitkä ovat tukevia 

”erityisiä” ja mitkä turhia ”yleisiä” kriminalisointeja. 

Moniroolisuus nostaa myös esiin sen, että edellä viitattu ”asiamiespro-

sessi” on itse asiassa vain osa laajemmasta kokonaisuudesta. Kokonaisuutta 

voidaan kutsua vaikkapa makrotason asiamiesprosessiksi, koska sillä ei ole 

vielä vakiintunutta nimeä. Tällainen integroitu makroprosessi asetetaan ta-

voitteeksi tai oikeammin sanottuna ideaaliksi. Sen elementtejä ovat, kuten 

tutkimuksessa sanotaan, yleinen valvonta, toimialaan kohdistuva selvitystyö, 

julkisuuden hyväksi käyttäminen, sovinnollisen ratkaisun hakeminen ja lo-

puksi oikeudelliset keinot. Nämä elementit muodostavat, kun ketjua tarkas-

tellaan yksittäisen oikeudenhakijan kannalta, jäsentyneen ajallisen jatku-

mon.177 Pohjoismaisesta näkökulmasta on erikoista, miten paljon huomiota 

epäkohtien (”vääryyksien”) tutkinta saa kansainvälisessä pehmeässä säänte-

lyssä: tapahtumien tutkinta yksittäisessä asiassa (”investigation”) vaikuttaa 

suorastaan julkisen asiamiehen keskeisimmältä tehtävältä.178 Erikseen suo-

situksissa vielä todetaan, että tällainen tutkinta saa olla sekä oma-aloitteista 

että salaista (merkityksessä ei-julkista).179 Asiamies saa kuitenkin tarvittaessa 

julkistaa tutkinnan tulokset, jos se edistää hänen tehtäviään. 

On selvää, että yksittäinen oikeudenhakija saa tai ainakin saisi hyötyä 

niistä tiedoista, joita julkisen asiamiehen tutkinta on tuottanut. Tiedot voivat 

liittyä hyvinkin kiinteästi hänen asiaansa tai toiseen samankaltaiseen asi-

aan. Kansainvälisissä suosituksissa kuitenkin vältetään – suorastaan silmiin 

pistävästi – ottamasta kantaa siihen, voiko oikeudenhakija saada julkiselta 

asiamieheltä näitä tietoja oikeudenkäynnissä käytettäväksi. Intressiä tieto-

jen saamiseen hänellä tietenkin on. Tällainen aineisto helpottaisi usein sekä 

päättämistä oikeudenkäyntiin ryhtymisestä että tehostaisi asianajamista, jos 

oikeudenkäyntiin ryhdytään. Jos erityissäännöksiä ei ole, tietojen saaminen 

jää tavallisesti julkisuuslainsäädännön varaan. Näin kynnykseksi aineiston 

saamisessa oikeudenhakijan luettavaksi nousee käytännössä se, että oikeu-

177.  Hodges 2017 s. 3
178.  Tutkinnan tärkeä asema julkisen asiamiehen toimenkuvassa näkyy ehkä parhaiten yhdys-
valtalaisessa governmental ombudsman standards -julkaisussa.
179.  Ks. developing and reforming ombudsman institutions 2017 s. 6. Tutkinnan oma-aloit-
teisuutta perustellaan sillä, että kaikki oikeudenhakijat eivät seuraamusten pelossa uskalla 
kääntyä asiamiehen puoleen, mikä vaikuttaa tilastojen valossa pohjoismaissa turhalta pelolta.   
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denhakijan on tiedettävä, mitä aineistoa on olemassa, ja osattava pyytää sitä. 

Julkinen asiamies voikin usein merkittävästi edistää oikeuksiin pääsemistä 

yksinkertaisesti kertomalla saatavilla olevasta aineistosta häneen yhteyttä 

ottaville oikeudenhakijoille.

Oikeudenhakijan (tavallisesti tässä vaiheessa yhteyttä ottaneen kansalai-

sen) asiaa tutkiessaan – eli tosiasiallisesti valmistautuessaan potentiaaliseen 

oikeudenkäyntiin – julkinen asiamies saa turvautua lakisääteisiin tiedon-

saanti- ja tarkastusoikeuksiinsa. Nämä oikeudet ovat tavallisesti uhkasakol-

la tehostettuja. Lisäksi julkinen asiamies voi tietenkin käyttää hyväksi sitä 

aineistoa, jonka toimialan yleinen valvonta ja kansalaisten yhteydenotot 

hänelle tarjoavat. Tutkinnan tuottaman tai muun kertyneen aineiston käyt-

täminen yksittäisessä oikeudenkäynnissä ei ole rajoitettua: mitään todiste-

lun rajoituksia ei ole, ja useimmiten lainsäätäjän tarkoitus lienee ollutkin, 

että aineistoa hyödynnetään mahdollisimman pitkälle oikeuksiin pääsyä 

tuettaessa. Julkisen asiamiehen ylivertainen ”taktinen” asema näkyy par-

haiten maissa, joiden prosessilaki ei tunne discovery -tyyppistä järjestelyä. 

Tästä seuraa, että julkinen asiamies, oli hän muodollisesti asianosainen tai 

oikeudenhakija-asianosaisen apuna, on vaarallinen vastapuoli vahvallekin 

toistuvaisasianosaiselle.180 

Oma asiansa on, että niin yksiroolisilta kuin moniroolisiltakin asiamie-

hiltä odotetaan sovinnollisen ratkaisun hakemista, ennen kuin he käyttävät 

valtaansa. Jos ajatellaan oikeuksiin pääsyn tukemista, se ei ole yllätys. Samaa 

on pitkään edellytetty sekä asianosaisilta itseltään että heidän lakimiehiltään 

niin laissa kuin professionaalisessa itsesääntelyssä. Yllätys sen sijaan on, että 

sama pyrkimys sovinnollisuuteen liitetään myös sääntelyyn ja valvontaan. 

Selvimmin tämä sovinnollisuushakuisuus näkyy kuluttajalainsäädännössä. 

Kuluttaja-asiamiehellä on niin sanottu lakisääteinen neuvotteluvelvollisuus. 

Kun hän havaitsee elinkeinonharjoittajan toimineen lainvastaisesti, hänen 

on pyrittävä saamaan tämä ”vapaaehtoisesti” siitä luopumaan. Vasta ”tarvit-

taessa” kuluttaja-asiamiehen on ryhdyttävä asian edellyttämiin pakkotoimiin 

tai saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi (laki Kilpailu- ja kulutta-

180.  Tätä vaarallisuutta kasvattaa, kuten edellä todettiin, se, että julkinen asiamies voi ryhtyä 
”ulko-oikeudellisiin” toimiin, esimerkiksi käyttää julkisuutta tai omaksua tiukemman valvonta- 
ja sääntelyroolin. Toki selvää on, että vastapuoleen – eikä etenkään oikeudenkäynnin voittanee-
seen vastapuoleen – saa kohdistaa rangaistustyypistä valvontaa tai sääntelyä. Eri asia on, että 
näin voi, ihmisluonnon tuntien, hyvinkin tapahtua, eikä vastapuoli voi ainakaan varauksetta 
luottaa siihen, että hän ei päädy valvonnan silmätikuksi.      
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javirastosta 9 §). Vaikkakaan siitä ei ole vastaavaa säännöstä, käytännössä 

kuluttaja-asiamies neuvottelee yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja usein myös 

kuluttajajärjestöjen kanssa, ennen kuin hän antaa suosituksiaan toimialan-

sa käytännöiksi. Suositukset ovat viranomaistalähtöistä pehmeää sääntelyä, 

mutta niiden valmistelussa toteutuu jossain määrin demokratiaperiaate.

Vaikka moniroolisuus on sääntö ja yksiroolisuus poikkeus, Suomessa ku-

ten muissakin pohjoismaissa jää epäselväksi lakeja lukemalla lopulta, mitä 

rooleja julkisella asiamiehellä on ja mitä tehtäviä ja valtuuksia näihin roo-

leihin sisältyy. Tässä on lisäksi pakko erottaa virallinen (lakisääteinen) toi-

menkuva ja tosiasiallinen toimenkuva. Jälkimmäisellä tarkoitetaan eroja sii-

nä, mitä osatehtäviä kulloinen asiamies ryhtyy hoitamaan. Tästä huolimatta 

selvä havainto on, että nimenomaan oikeussuojatehtävään – eli yksittäis-

ten oikeudenhakijoiden tukemiseen – erikoistuneet julkiset asiamiehet ovat 

tuntemattomia. Tätähän teoreettisin perustein odotettiinkin. Nykyisillä yk-

sityisen sektorin (julkisilla) asiamiehillä oikeudenhakijoiden tukeminen on 

osarooli tai toisinaan vähämerkityksellinen sivurooli. Voidaan kysyä, mik-

si näin on? Yksinkertaisin selitys lienee, että tällaiselle yksiroolisuudelle ei 

ole nähty tarvetta, koska oikeudenhakijat pääsevät omin avuin oikeuksiinsa. 

Pohjoismaissahan tämä perustelu ei kuitenkaan vakuuta: oikeudenkäynnit 

ovat kalliita, asianosaisilla on ankara kuluvastuu, toimivaa sivullisrahoitusta 

ei ole syntynyt, julkista oikeusapua saa vain hyvin rajoitetusti ja niin edelleen.

Myös julkisen oikeusavun olemassaolo ja toimivuus heijastuvat julkisen 

asiamiehen rooliin. Pelkän oikeussuojatehtävän saava julkinen asiamies 

alkaa lähestyä julkista oikeusavustajaa. Yhtäläisyydet ovat sitä vahvemmat, 

mitä laaja-alaisempi julkinen asiamies on. Tällaiseen yksiroolisuuteen ke-

hittyy helposti sellainen kahden palveluntuottajan malli, joka leimaa julkis-

ta oikeusapua. Mallilla tarkoitetaan sitä, että julkinen oikeusavustaja – tai 

Suomessa hänen toimistonsa – voi ulkoistaa oikeudenhakijan auttamisen, 

toisin sanoen uskoa sen yksityiselle lakimiehelle.181 Kaikki erot eivät kyllä-

kään katoa. Ensiksikin julkista oikeusapua saavalla voi olla ja monesti onkin 

omavastuuta, kun taas julkisen asiamiehen palvelut ovat perinteisesti olleet 

181.  Ks. Lehtinen 2014 s. 42. Tällaisen kaksoisjärjestelmän kustannustehokkuus on luku sinänsä. 
Lähtökohtaisesti se ei vaikuta tehokkaalta, mutta lähempi perehtyminen siihen ei kuulu tähän 
tutkimukseen. Totta on, että myös julkisten asiamiesten järjestelmä pystyy tuottamaan saman 
ilmiön. Ks. jäljempänä jakso 7.3.2. Siihen ei kuitenkaan pystytä kohdistamaan samanlaisia epäi-
lyjä kustannustehottomuudesta. Pikemmin yksityisen lakimiehen käyttäminen oikeudenhaki-
jan auttamiseen vaikuttaa tehokkaammalta vaihtoehdolta. 
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täysin ilmaisia. Varakaskin oikeudenhakija saa avun ilmaiseksi.182 Toki tä-

mä voi muuttua, sillä maksuttomuus ei ole käsitteellinen tai looginen pakko. 

Toiseksi avunsaajien valikoituminen on erilaista. Julkisen asiamiehen asi-

akkaat määräytyvät hänen toimialansa ja intressiensä perusteella, kun taas 

julkisen oikeusavun saaminen edellyttää heikkoa varallisuusasemaa. Julki-

nen oikeusavustaja ei voi torjua apua pyytävää sillä perusteella, että tämän 

asia ei kuulu hänen toimenkuvaansa eikä hänellä näin ole toimivaltaa auttaa. 

Oikeudenhakijoiden erilaisesta valikoitumisesta seuraa myös, ettei julkisen 

oikeusavun ja julkisen asiamiehen tehtävien välillä ole suoraa korrelaatiota. 

Hyvinkään toimiva julkinen oikeusapu ei tee turhaksi julkisen asiamiehen 

apua yksittäiselle oikeudenhakijalle. Apu nimittäin yhtäältä tukee julkisen 

asiamiehen muita tehtäviä: yleensähän hänellä niitä on. Toiseksi tällainen 

apu täyttää niitä aukkoja, joita julkisen oikeusavun käyttöalaan pakostakin 

jää. Kaikki tai edes ne, jotka eivät kykene oikeudenkäyntejään kustantamaan, 

eivät julkista oikeusapua saa.183 

Access to justice -tutkija haluaisi tässä vaiheessa luultavasti huomaut-

taa, että oikeudenhakijoiden tukemiseen erikoistuneelle julkiselle asiamie-

helle olisi kysyntää. Intomielinen tutkija menee vielä askelta pidemmälle 

ja näkee tällaisen tehostetun tuen vaihtoehtona sille, ett julkiselle asiamie-

helle tai muulle elimelle (esim. hallintoviranomaiselle) annettaisiin suoraa 

lainkäyttövaltaa eli oikeus antaa sitovia ratkaisuja riitaisissa oikeussuhteis-

sa. Tällaista oikeutta on vaadittu muun muassa kuluttajariitalautakunnal-

le184 sekä äskettäin jopa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle.185 Jul-

kinen asiamies on helpompi ja halvempi korjausliike oikeussuojanvajeisiin, 

oli asiamies sitten oikeudenhakijan tukemiseen erikoistunut yksiroolinen 

asiamies tai tämän tehtävänsä vakavasti ottava moniroolinen asiamies. Suo-

ra lainkäyttövalta nimittäin edellyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

182.  Oikeudenhakijan varattomuus voi tietenkin de facto vaikuttaa siihen, antaako julkinen 
asiamies apuaan. Joskus kuitenkin oikeudenhakija ei suostu esimerkiksi nostamaan kannetta, 
joka on julkisen asiamiehen tehtävien kannalta tärkeä, ellei julkinen asiamies aja hänen asiaan-
sa. Näin käy todennäköisimmin silloin, kun riitaintressi on vähäinen. Varakas oikeudenhaltija 
ei yksinkertaisesti ota oikeudenkäynnin taakkaa ristikseen, koska maksimivoitollakaan ei ole 
hänelle taloudellista merkitystä.  
183.  Sama logiikka pätee myös erilaisiin oikeusturvavakuutuksiin. Tosin Suomessa oikeustur-
vavakuutusten tuki oikeuksiin pääsylle on ollut kaiken kaikkiaan heikkoa. Ks. Koulu 2020 s. 157.
184.  Ks. Viitanen 2003 s. 546.
185.  Helsingin Sanomat 12.3.2021: ”Syrjinnän uhrien oikeudet jäävät Suomessa usein 
toteutumatta”.
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vähimmäisvaatimukset täyttävää menettelyä sekä muutoksenhaun mahdol-

lisuutta. Kannattaa myös muistaa, että tuomioistuimet, olivat ne yleisiä, eri-

tyisiä tai hallintotuomioistuimia, ovat erikoistuneet riidanratkaisuun. Niiltä 

hankittava oikeussuoja on laadukkaampaa kuin kvasituomioistuimilta tai 

hallintoviranomaisilta saatava, etenkin jos kiista luultavasti lopulta päätyisi 

tuomioistuimeen. Totta kuitenkin on, että lainkäyttövaltuuksissa asenteet 

ovat lieventymässä. Ensimmäisissä kansainvälisissä suosituksissa nimittäin 

oli kielto, että asiamies ei saa tehdä sitovia päätöksiä. Julkinen asiamies ei 

saanut toimillaan myöskään syrjäyttää muita hallinnollisia ja oikeudellisia 

oikeussuojamenettelyjä.186 

3.3 Laajempia kokonaisuuksia

3.3.1 Julkinen asiamies organisaationa ja 
organisaatiossa

Sana ”asiamies” välittää vaikutelman yksittäisestä – ja ehkä yksinäisestäkin 

– virkamiehestä, jolla on paljon erilaisia ja kilpailevia tehtäviä. Tämä ei pidä 

paikkaansa, sillä asiamies on tosiasiallisesti toimistoksi tai virastoksi kutsuttu 

organisaatio, eli niin sanottu päällikkövirasto. Julkinen asiamies johtaa tätä 

virastoa, mutta hän ei tee itse kaikkea, mitä tehtävät edellyttävät. Julkisen 

asiamiehen eri tehtävillä on tavallisesti omat juridiset tai tosiasialliset vas-

tuuhenkilönsä, joskin päätösvalta viime kädessä on julkisella asiamiehellä. 

Ulkopuolinen saa usein vaikutelman, että organisaation taakse on nähtävästi 

houkutus vetäytyä. Julkisuudelle annetaan monesti kuva, että toimisto (mistä 

puhutaan kuluttaja-asiamiehen kohdalla) tai virasto (mitä termiä tietosuoja-

valtuutettu käyttää) tekee jotain tai jättää jotain tekemättä. Tämä varsinaisen 

toimijan anonymisoituminen tai tietoinen peittely on tavallista muuallakin 

suomalaisessa oikeuskulttuurissa.187 Toiminta voi olla pitkälle organisoitua 

myös muodollisesti. Esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimistossa (eli ”vi-

rastossa”) on valtuutettu, kaksi apulaisvaltuutettua ja 40 asiantuntijaa. Val-

tuutettu ja apulaisvaltuutetut muodostavat niin sanotun seuraamuskollegion, 

joka päättää hallinnollisista seuraamusmaksuista (tietosuojalaki 24 §). Asian-

186.  Näin standards for the establishment and operation of ombudsman offices 2001 kohta D. 
Uusimmissa suosituksissa ei enää ole tällaisia kategorisia rajoituksia. 
187.  Koulu-Koulu-Koulu 2019 s. 325.
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tuntijat taas on koottu asiantuntijalautakuntaan, jonka toimivalta on kylläkin 

laissa syystä tai toisesta rajattu hyvin ahtaaksi ja epäitsenäiseksi: lautakunta 

antaa lausuntoja lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä ”merkittävistä ky-

symyksistä” ja niitäkin vain tietosuojavaltuutetun pyynnöstä (tietosuojalaki 

17 §).188 Sen sijaan tietosuojavaltuutetulla on aina mahdollisuus kuulla ulko-

puolisia asiantuntijoita ja pyytää näiltä lausuntoja (19 §).

Viranomaisina julkiset asiamiehet ovat toimisto- eli päällikkövirastoja. 

Tämä tarkoittaa, että päätökset tekee viime kädessä yksi henkilö, julkinen 

asiamies. Tavallisesti päätöksen kuitenkin valmistelee ja esittelee toinen vir-

kamies. Näin julkinen asiamies pystyy nopeaan (’operatiiviseen’) toimintaan: 

myös hänen toteuttamansa politiikka voi muuttua kuvainnollisesti yhdessä 

yössä.189 Eli konkreettisemmin: painopiste voi esimerkiksi siirtyä vähin äänin 

aikaisemmasta kollektiivisten oikeuksien valvonnasta yksityisen oikeussuo-

jan ajamiseen. Nopeus päätöksenteossa on näkökulmasta riippuen etu tai 

haitta etenkin yhtyneenä vahvaan riippumattomuuteen. Virasto eli tosiasi-

allisesti julkinen asiamies voi, sitä itse huomaamatta, harhautua kauas ydin-

alueeltaan, takertua vähäisiin yksityiskohtiin tai päätyä eettisesti kyseenalai-

siin toimintamuotoihin.190 Tosin nykyisten yksityisen sektorin asiamiesten 

toiminnassa jatkuvuus on ollut vahvaa. 

Julkisen asiamiehen perustaminen pakottaa kahteen periaatteellisem-

paan valintaan. Ensiksikin: annetaanko julkiselle asiamiehelle yksin vastuu 

toimialueestaan vai saako hän tuekseen apu- tai rinnakkaistoimijan, eli niin 

sanotun sivuelimen? Toinen kysymys taas on perinteisempi: miten julkinen 

asiamies sijoitetaan valtion muuhun organisaatioon, konkreettisemmin on-

ko hänen paikkansa sektoriministeriön alaisuudessa vai toimiiko hän siitä 

erillään. Mitä tulee ensimmäiseen, vastuuta toimialasta ei ole tapana sälyt-

188.  Myös eduskunnan oikeusasiamiehellä on, kun hän toimii kidutuksen valvontaelimenä, 
oikeus käyttää asiantuntijoita. Asia erikseen on, että asiantuntijoiden käyttämiseen ei toden-
näköisesti tarvittaisi erillistä lainsäätäjän valtuutusta: mikä tahansa viranomainen saa käyttää 
asiantuntijoita, kun se on viranomaisen tehtävien hoitamiseksi tarpeen. Valtuutus tarvitaan 
vain, kun asiantuntijat ovat osa organisaatiota.  
189.  Tästä käytiin Kilpailu- ja kuluttajaviraston perustamisen aikaan keskustelua jopa valta-
mediassa. Uuden viraston perustamista päällikkövirastona arvosteltiin. Ks. esimerkiksi Helsin-
gin Sanomat 12.3.2010: ”Elinkeinoelämä haluaa Kilpailuvirastoon johtokunnan”. Kuten arvata 
saattaa, uuden viraston edustaja piti koko ”ideaa huonona”. 
190.  Tästä on ajankohtainen esimerkki, valtiontalouden tarkastusvirasto. Keskustelusta ks. 
Helsingin Sanomat 8.4.2021: ”Valtiontalouden tarkastusviraston riippumattomuudesta tuli 
ongelma”. Kritiikki on osaksi väärässä. Ongelma on vahvan riippumattomuuden, oli se tosiasi-
allista tai rakenteellista, päällikkövirasto-rakenteen ja omapäisen päällikön yhdistelmä.   
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tää yksin julkiselle asiamiehelle, vaan häntä auttaa tehtävissään monijäse-

ninen ja normaalisti asiantuntijoista tai intressiedustajista koostuva elin.191 

Tätä elintä kutsutaan vakiintuneesti neuvottelukunnaksi tai lautakunnaksi. 

Nimitys toisinaan korreloi huonosti elimen tekemisiin: esimerkiksi konkurs-

siasiain neuvottelukunta käyttää laajaa valtaa (tässä ei keskustella siitä, mil-

laiseksi tuo valta luokitellaan), ja se neuvottelee vain keskenään. Toisaalta 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta tyytyy antamaan lausuntoja ja esit-

tämään mielipiteitään erilaisista ajankohtaisista teemoista. 

Tämä sivuelin on rakenteellisesti joko apuelin tai rinnakkaiselin. Ensim-

mäisessä tapauksessa se on tyypillisesti osa julkisen asiamiehen virastoa ja 

näin alisteinen, vaikka julkinen asiamies voi delegoida sille päätösvaltaansa 

tai joitain tehtäviä. Tällainen on esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimiston 

asiantuntijalautakunta.192 Rinnakkaiselin taas on muodollisesti erillinen ja 

toiminnassaan enemmän tai vähemmän itsenäinen: tällaisia rinnakkaiseli-

miä ovat muun muassa kuluttaja-asiamiehen (tai tarkkaan ottaen Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston) yhteydessä toimiva kuluttajariitalautakunta ja konkurssi-

asiamiehen toimiston yhteyteen perustettu konkurssiasiain neuvottelukun-

ta. Asetus kylläkin määrää jälkimmäisen neuvottelukunnan konkurssiasia-

miehen ”avuksi” (111/1995), mutta neuvottelukunta on saanut käytännössä 

itsenäisen toimijan maineen. Tosiasialliset valtasuhteet ovat tietenkin oma 

tarinansa. Julkisen asiamiehen vaikutusvalta näissä rinnakkaiselimissäkin 

lienee melkoinen. Konkurssiasian neuvottelukunta on esimerkiksi tunnettu 

”läheisestä suhteestaan” konkurssiasiamieheen. Myöskään erimielisyyksiä 

kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalautakunnan välillä ei ole päässyt jul-

kisuuteen, vaikka linjariidat ovat toki mahdollisia.193 

191.  Vaikka tässä yhteydessä puhutaan auttamisesta tai tukemisesta, mieleen tulee herkästi 
ajatus, että elin myös jossain määrin kontrolloi julkisen asiamiehen toimintaa. ”Villinä lauk-
kaavan asiamiehen” ongelma on sitä pahempi, mitä vahvemmin hän on itsenäinen myös tässä 
suhteessa. Tehokas toiminta kuitenkin edellyttää, kuten edellä todettiin, huomattavaa itsenäi-
syyttä myös suhteessa neuvottelukuntaan, joten tasapainoa ei ole helppo löytää.   
192.  Vuoden 1994 laissa tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta (389/1994) tämä si-
vuelin eli tietosuojalautakunta oli näkyvämpi (2 §). Se myös mainittiin sekä lain otsikossa että it-
se laissa ensimmäiseksi (5 §). Lautakunnan tehtävät olivat paljolti samat kuin itse tietosuojaval-
tuutetun, mikä tietenkin oli organisaatioteoreettisesti kestämätön ratkaisu pitkällä tähtäimellä. 
193.  Muodollisestihan toimivaltapiirit eivät leikkaa. Kuluttaja-asiamies antaa suosituksia ja 
avustaa oikeudenhakijoita, kuluttajariitalautakunta taas ratkaisee yksittäisiä kuluttajariitoja – 
eikä anna suosituksia. Selvää kuitenkin on, että suositukset ja ratkaisut eivät voi olla erisuun-
taisia. Sama pulma toistuu myös konkurssiasiamiehen ja konkurssiasiain neuvottelukunnan 
välisessä suhteessa.
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Toisinaan työnjako julkisen asiamiehen ja hänen sivuelimensa kesken 

on selkeä. Esimerkiksi kuluttajansuojajärjestelmä jakaantuu kuluttajariita-

lautakuntaan ja kuluttaja-asiamieheen, omana alajärjestelmänään voidaan 

vielä pitää kuluttajaneuvontaa. Kuluttajariitalautakunnan toiminta keskittyy 

historiallisiin oikeudenloukkauksiin: se on tyypillisesti riidanratkaisuelin ja 

sijoittuu näin yksilöllisen oikeussuojan alueelle. (Sillä, mikä on lautakunnan 

ratkaisujen sitovuus, täytäntöönpanokelpoisuus tai noudattamisaste, ei tie-

tenkään ole tässä yhteydessä merkitystä). Kuluttaja-asiamies taas kohdistaa 

toimintansa tulevaisuuteen eli niin sanottuun kollektiiviseen lainsäädän-

töön. Työnjako ei kuitenkaan ole tarkka, sillä kuluttaja-asiamies voi puut-

tua yksittäisiin riitoihin – myös laissa tähän varaudutaan – ja monesti hän 

niin tekeekin. Kuluttajariitalautakunta voisi omaksua oikeuspoliittisen roolin, 

vaikka sillä ei ole varsinaisia valvontavelvollisuuksia ja vielä vähemmän val-

vontavaltuuksia. Eri asia on, että lautakunta on tarkkaan pysynyt lestissään eli 

riidanratkaisuelimenä. Julkisen asiamiehen toimintalogiikan mukaan näin 

pitkälle viety työnjako ei välttämättä ole oikea ratkaisu: kuten edellä todet-

tiin, moniroolisuus kuuluu modernin eli hodgesmaisen julkisen asiamiehen 

toimenkuvaan.

Periaatteessa saman kahden toimijan organisaatiomalli tunnetaan myös 

konkurssiasiamiehen kohdalla, joskin tehtävien todellinen jakautuminen ei 

seuraa kovinkaan tarkasti sitä, mitä lainsäätäjä on tarkoittanut. Siinä sään-

telytehtävät ovat muodollisesti (joskaan eivät välttämättä tosiasiallisesti) 

konkurssiasiain neuvottelukunnalla, kun taas valvontatehtävät kuuluvat yk-

sinomaan konkurssiasiamiehelle.194 Konkurssiasiamiehellä on lisäksi myös 

valtuudet (ja nähtävästi myös halua) puuttua yksittäisiin oikeussuhteisiin, 

vaikkakaan hänellä ei ole sellaisia nimenomaisia riidanratkaisuvaltuuksia 

kuin kuluttajariitalautakunnalla. (Sillä, ovatko ratkaisut sitovia tai suosituk-

sia, ei ole tässäkään merkitystä). Konkurssiasiamies voi antaa lakiin perus-

tuvia, päätöksen muotoon puettuja suosituksia. Tosin mikään ei estä häntä 

ilmoittamasta ”epävirallisesti” näkemyksiään yksittäisestä riitakysymykses-

tä. Koska konkurssiasiamiehellä on ylivertainen vaikutusvalta, formaalisen 

ratkaisusuosituksen ja epävirallisen näkemyksen ero ei liene käytännös-

sä niin merkittävä kuin teoriassa. Sosiologi luultavasti sanoisi suoralta kä-

deltä, että moniroolisen asiamiehen ”epävirallinen” kannanotto on paina-

194.  Ks. lähemmin Korkea-aho 2005 s. 49.
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vampi kuin kuluttajariitalautakunnan kaltaisen erillisen elimen ”virallinen” 

ratkaisusuositus.

Konkurssiasiamies on omalla erityisalallaan ja myös yksittäistapauksis-

sa keskitasoa vahvempi vallankäyttäjä, kun häntä verrataan muihin julkisiin 

asiamiehiin. Toisaalta on myönnettävä, että kaikki asiamiehet – myös ne, joi-

ta koskeva lainsäädäntö ei tätä tunne – sekä ottavat vastaan informaatiota 

yksittäisistä tapauksista että kertovat yhteyttä ottaneille ja joskus muillekin, 

mikä heidän mielestään olisi lainmukaista. He toisin sanoen ovat tosiasialli-

sesti riidanratkaisuelimiä. Tässä ei ole mitään paheksuttavaa, pikemminkin 

siihen on pyritty. Olihan informaation kerääminen toiminta-alueelta yksi 

julkisen asiamiehen vanhimpia tehtäviä. Vääryyttä kärsineiden yhteydenotot 

eli kantelut ja valitukset ovat paitsi luontaisin myös vaivattomin keino kerätä 

tietoja epäkohdista. Asia erikseen on, että tällainen ”tiedonkeruu” tuottaa 

lähtökohtaisesti epäsystemaattista ja värittynyttä informaatiota. Harva valit-

taa kertoakseen, miten hyvin hänen oikeutensa ovat toteutuneet. Tämä on 

toki itsestään selvää. Väärä tilannekuva syntyy vain, kun valitus- ja kanteluin-

formaatio kokonaan korvaa systemaattisemman tiedonkeruun.

Säännönmukaisuuksia sivuelimistä saa hakemalla hakea, oli kysymys 

niiden määrästä, nimistä, työnjaosta tai tehtävistä. Yhdenvertaisuusval-

tuutetulla on kaksi sivuelintä, neuvottelukunta ja yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvolautakunta. Ensimmäinen perustuu asetukseen (39/2016), jälkimmäi-

nen on saanut oman lakinsa (1327/2014). Neuvottelukunnan toimenkuva on 

epämääräinen: se toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä, 

vaihtaa tietoja ja käsittelee ”yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä” (10 §). 

Lautakunta taas sijoittuu oikeusministeriön yhteyteen, ja se on ”itsenäinen 

ja riippumaton”. Lautakunnan tehtävälistan valossa riippumattomuusjulistus 

on sekä lennokas että tarpeeton. Totta on, että lautakunnalla on yksi joskin 

vähäinen lainkäyttötehtävä; se nimittäin tuomitsee yhdenvertaisuusvaltuu-

tetun asettaman uhkasakon maksettavaksi (12 §). Vanhimmalla yksityisen 

sektorin asiamiehellä eli kuluttaja-asiamiehellä taas ei ole yhtään ”oikeaa” 

sivuelintä, ellei sellaisena voida pitää kuluttajariitalautakuntaa. Kilpailu- ja 

kuluttajavirastolla, jossa kuluttaja-asiamies nykyisin ”on”, kylläkin voi lain 

mukaan olla neuvottelukunta. Sen tehtävänä on asetuksen mukaan ”tukea 

viraston strategista suunnittelua sekä edistää viraston ja sen sidosryhmien 
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välistä yhteistyötä” (asetus 728/2012 3 §). Access to justice -tutkija sivuuttaa 

näin neuvottelukunnan, koska se on yhdentekevä oikeuksiin pääsyssä.

Myös toimenkuvissa on vaihtelua. Sivuelimet voivat ottaa tehtäväkseen 

jonkun julkisen asiamiehen osaroolin. Esimerkiksi konkurssiasiain neuvot-

telukunta vastaa sääntelystä, toisin sanoen se antaa nimissään suosituksia 

hyvästä pesänhoitovasta ja hyvistä konkurssikäytännöistä. Tutkimuksessa 

on kylläkin huomauteltu, että neuvottelukunta on edennyt kauas säädän-

näisestä toimenkuvastaan. Asetus neuvottelukunnasta nimittäin määrittää 

neuvottelukunnan tehtäväksi toimialansa ”kehittämisen”, joskin asetuksen 

monipolvinen tehtävämääritelmä lopuksi valtuuttaa neuvottelukunnan an-

tamaan ”lausuntoja” ja ”suosituksia”. Harva kuvitteli neuvottelukunnan ryh-

tyvän pehmeän sääntelyn massatuottajaksi ja tosiasiallisesti kvasilainsäätä-

jäksi. Ohimennen todettakoon, että konkurssiasiamies itse saa säädöstekstin 

mukaan tyytyä ”aloitteisiin” ja ”neuvoihin”.

Tosin suositusten ja neuvojen raja on veteen piirretty. Sitä paitsi erilaisten 

ohjeiden antaminen toimialueella tuskin vaatisi erityistä valtuutusta lain-

säätäjältä. Jokainen viranomainen saa antaa suosituksia, ja niiden lukijoi-

den asia on ratkaista, mikä niiden oikeudellinen merkitys on. Tämähän on 

niin sanotun pehmeän sääntelyn perusongelma. Kuluttajariitalautakunta 

taas on riidanratkaisuelin. Tässä yhteydessä merkitystä ei ole sillä, ovatko 

sen ratkaisut suosituksia vai eufemistisesti ”ratkaisusuosituksia”. Sitovia eli 

oikeusvoimaisia ratkaisuja ne eivät ole, eikä ratkaisujen ominaisuuksiin kuu-

lu täytäntöönpanokelpoisuus. Pääsääntö näyttää kuitenkin olevan, että sivu- 

tai apuelimellä on vain neuvoa antava rooli. Äärisovelluksessa, esimerkkinä 

tietosuojavaltuutetun asiantuntijalautakunta, elin saa antaa neuvojakin – eli 

säädöstekstin mukaan ”lausuntoja” – vain tietosuojavaltuutetun pyynnöstä.

Viimeinen organisaatiokysymys kuuluu, ohjaako ylempi viranomainen 

julkista asiamiestä vai onko tämä tehtävässään riippumaton.195 Vastaaminen 

edistyy ainoastaan, kun kysymystä tarkennetaan: mitä ohjataan ja miten oh-

jataan? Ohjauksen tavassa on kolme vaihtoehtoa: määrärahaohjaus, suunta-

viivojen asettaminen eli politiikkaohjaus ja yksittäistapausten ohjaaminen. 

195.  Tämä on, sinänsä ymmärrettävästi, noussut esille korruptionvastaisia asiamiehiä koske-
vissa suosituksissa. Niissä on vaadittu, että lainsäädännössä on tehtävä ”selväksi”, että asiamies 
ei ole ylempien viranomaisten alainen. Myös riippumattomuuden sisältöä tarkennetaan: ”The 
Ombudsman should enjoy financial and operational independence, select his/her staff and 
manage his/her budget and operations independently”.  Ks. Best practices for ombudsmen 
2013 s. 5.
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On helppo nähdä, että valinnanvara on lopulta vähäinen. Määrärahaohja-

usta kukaan ei liene vastustanut. Millään viranomaisella ei ole eikä voi olla 

rajatonta budjettia. Samalla myönnetään, että määrärahaohjaus on erittäin 

tehokas keino ohjata toimintaa, tapahtui se pehmennetysti tulosneuvotte-

lujen kautta tai ilman niitä. Yksittäistapauksiin puuttuminen, oli se sallittua 

tai ei, on siinä määrin asiamiesideaalin vastaista, että se julkisuuteen pääs-

seenä johtaisi varmasti poliittiseen myrskyyn.196 Näin ohjauksen on oltava 

enimmillään suuntaviivojen eli politiikan määräämistä niissä rajoissa, jotka 

julkisen asiamiehen lakisääteiset tehtävät sallivat.197 Jos ajatellaan ohjauk-

sen kohdetta, se voi olla toiminnan painoalueet, toimintatavat tai määrälli-

set tavoitteet. 

3.3.2 Julkinen asiamies valtionhallinnossa

Julkiset asiamiehet toimivat – lakitekstin mukaan he ”ovat” – sektoriminis-

teriön ”yhteydessä”. Nimenomaisesti tämä mainitaan konkurssiasiamiehes-

tä (”oikeusministeriön yhteydessä”), tietosuojavaltuutetusta (”oikeusminis-

teriön yhteydessä” ) ja yhdenvertaisuusvaltuutetusta (”oikeusministeriön 

yhteydessä”). Epäselväksi lukijalle hallinnollinen sijoitus jää kuluttaja-asia-

miehen kohdalla. Kuluttaja-asiamies nimittäin ”on” Kilpailu- ja kuluttajavi-

rastossa, joka kylläkin on osa työ- ja elinkeinoministeriötä. Jokseenkin kaik-

ki organisaatiolait julistavat, että asiamies on ”toiminnassaan itsenäinen 

ja riippumaton” (esim. laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta). Omalaatuinen 

poikkeus on tiedusteluvalvontavaltuutettu: hänen toimistonsa on tietosuo-

javaltuutetun toimiston yhteydessä (laki tiedustelutoiminnan valvonnasta 5 

§). Asiallisesti sijoitus on varmaan paikallaan. Kumpikin valtuutettu toimii 

samassa teknologiakehikossa. Organisaatiomalli ei ole ainutkertainen. Elin-

tarvikemarkkinavaltuutettu nimittäin toimii hallintoviranomaisen eli Ruoka-

viraston yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla (elin-

196.  Tästä esimerkkinä on julkinen keskustelu ministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen suhteesta. Ks. Helsingin Sanomat 21.3.2021: ”Ministeriössä ei iloita THL:n julkisista kan-
nanotoista”.  Uutinen kuvaa hyvin myös sitä, miten alkuperäinen itsenäinen rooli voi eri syistä 

”hiipua” ja asiantuntijaelimestä tulee ministeriön ”avustaja”. 
197.  Pohjoismaisista parlamentaarisista asiamiehistä on sanottu, että ”parlamentti” ei voi 
määrätä asiamiestä ottamaan yksittäistä asiaa käsiteltäväkseen tai luopumaan sen käsittelys-
tä: parlamentti ei myöskään voi määrätä käsittelyn lopputulosta. Sen sijaan yleisten ohjeiden 
(’general regulation’) antaminen sallitaan. Ks. Grewal 2017 s. 30. 
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tarvikemarkkinalaki 5 § ja 7 §), mikä todistaa samaa logiikkaa. Myös uusin 

vanhusasiavaltuutettu on saanut vastaavan sijoituksen: hän toimii yhdenver-

taisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä ”oikeusministeriön hallinnonalalla” 

(laki vanhusasianvaltuutetusta 753/2021 1 §).

Säädöksissä tietosuojavaltuutetun asema on kaikkein turvatuin. Kansal-

lisena valvontaviranomaisena hän saa unionin säädöksissä lähes saman ase-

man, mistä tuomarit nauttivat. Tietosuojavaltuutettu toimii ”täysin itsenäi-

sesti hoitaessaan tehtäviään ja käyttäessään valtuuksiaan” (EU-TSA 52 art.). 

Myöskään hänen toimikauttaan ei saa ennenaikaisesti lyhentää, toisin sa-

noen valtuutetulla on erottamissuoja.198 Erikseen vielä todetaan, että häneen 

ei saa vaikuttaa sen enempää suoraan kuin epäsuorastikaan, yritti sitä sitten 

muu valtioelin tai valvottava taho.199 Ja vihdoin hänelle taataan riittävät ta-

loudelliset voimavarat sekä riittävä henkilökunta. Tässä suhteessa säänte-

ly vastaa jokseenkin täydellisesti kansainvälisiä suosituksia siitä, millainen 

julkisen asiamiehen aseman tulisi olla. Myös suosituksissa vaaditaan, että 

julkiselle asiamiehelle on annettava riittävät voimavarat sekä – mikä tuntuu 

hieman yllättävältä – oikeus valita itse oma henkilökuntansa. Lisäksi julkisen 

asiamiehen talousarviosta päättäminen on uskottava edustukselliselle eli-

melle, joten talousarvio ei saa olla hallituksen käsissä.200 Ohimennen todet-

takoon, että tietosuojavaltuutettu on paremmassa asemassa kuin perinteiset 

lainkäyttöelimet eli tuomioistuimet. Tuomarit voivat vain haaveilla tällaisesta 

taloudelliseksi riippumattomuudeksi kutsutusta lakisääteisestä takuusta.201 

Sen sijaan muilta yksityisen sektorin asiamiehiltä puuttuvat riippumatto-

muuden perustakeetkin kuten korotettu erottamissuoja. 

Kilpailuviraston (joka korvasi aikaisemman kilpailuasiamiehen) ja siihen 

sijoitetun kuluttaja-asiamiehen asema ei ole tässä suhteessa aivan yhtä vahva. 

Tosin laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta määrää, että viraston ja kuluttaja-

asiamiehen toiminta on ”järjestettävä” siten, että riippumattomuus ja puolu-

198.  Korpisaari ym 2018 s. 432.
199.  Vaikuttamiskielto on itse asiassa hyvin hämmentävä. Esimerkiksi tuomareihin saa yrit-
tää vaikuttaa, kuka tahansa saa antaa heille neuvoja ja suosituksia. Tuomarin asiana on pitää 
huoli siitä, että vaikuttaminen ei heijastu hänen toimintaansa suuntaan tai toiseen. Ks. Koulu-
Koulu-Koulu 2019 s. 130.  
200.  Näin developing and reforming ombudsman institutions 2017 s. 9. Tämäkin osoittaa, että 
suurimmaksi uhaksi julkisen asiamiehen itsenäisyydelle koetaan muut viranomaiset. 
201.  Tällainen vaatimus kylläkin sisältyy eurooppalaisiin suosituksiin, mutta vaatimus enim-
mäkseen kuuluu kuuroille korville. Jokseenkin kaikkialla tuomioistuinlaitos valittaa rahoituk-
sensa vähäisyyttä. Ks. Koulu 2020  s. 281.
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eettomuus valvontatehtävissä on turvattu (4 §). Myös hallituksen esitys tekee 

asian selväksi: yleisperustelujen johdannon mukaan kilpailuvirasto on ”riip-

pumaton ja itsenäinen kilpailuviranomainen”.202 Yllättävästi kuluttaja-asia-

miehestä ei tässä yhteydessä sanota mitään. Itsenäisen kuluttaja-asiamiehen 

aikakaudella kuluttaja-asiamiehen asema oli lainsäädännöllisesti hieman 

heikompi. Ministeriöön kuuluva kuluttaja-asiamies sai kuitenkin tosiasial-

lisesti toimia hyvin vapaasti.203 Sen sijaan siirtyminen Kilpailu- ja kuluttaja-

virastoon on herättänyt epäilyksiä siitä, kaventuuko kuluttaja-asiamiehen 

tosiasiallinen itsenäisyys, vaikka sen pitäisi säädännäisesti varmentua. 

Oikeinta lienee sanoa, että säädöstekstien valossa julkiset asiamiehet ovat 

ministeriön alaisuudessa toimivia ”asiantuntijayksiköitä”. Asiamiehillä ei ole 

turvanaan sitä epäsuoraa itsenäisyyttä, jonka oma organisaatio antaisi. Esi-

merkiksi syyttäjien itsenäisyys on järjestetty sijoittamalla heidät omaan or-

ganisaatioonsa. Lain mukaan syyttäjälaitos vastaa ”itsenäisesti ja riippumat-

tomasti” syyttäjätoimen järjestämisestä (laki syyttäjälaitoksesta 32/2019).204 

Käytännössä julkisten asiamiesten itsenäisyyden rajoja ei ole Suomessa koe-

teltu. Tämä johtunee perinteestä tai oikeammin hiljaisesta yhteisymmärryk-

sestä. Itsenäisyyspyrkimyksiä auttaa se, että julkisten asiamiesten toimin-

taan liittyy harvoin yleispoliittisia tai kontroversiaalisia intressejä. Julkisen 

asiamiehen riippumattomuuden tarkka määrittely ei kuitenkaan kuulu ac-

cess to justice –tutkimukseen, vaan se on pakko jättää politiikan tutkimuk-

sen vastuulle. 

3.4 Toiminnan tärkeysjärjestys ja 
toimintamuodot

Jos julkinen asiamies kuuluu päätyyppiin eli moniroolisiin asiamiehiin, vas-

tausta vaatii kysymys siitä, mikä on hänen pääroolinsa tai yleisemmin missä 

202.  HE 88/2010 s. 3. Erikseen säädetään, että pääjohtaja ei saa ottaa ratkaistavakseen kulut-
taja-asiamiehen ”valvonta-asiaa” (3 §).  
203.  Viitanen 2017 s. 472 ja 475. 
204.  Syyttäjäorganisaatiosta ks. esimerkiksi Jokela 2016 s. 383.  Valtakunnansyyttäjä tosin voi 
ottaa ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan asian ja määrätä tämän ajamaan syytet-
tä (11.2 §). Samoin syyttäjän esimies voi tietyin edellytyksin siirtää asian toiselle syyttäjälle (21 
§). Sen sijaan valtakunnansyyttäjä tai syyttäjän esimies ei voi määrätä, että syyttäjä ei saa ajaa 
syytettä eikä käskeä tapaa, jolla syytettä ajetaan. Syyttäjälle syntyy, samoin kuin tuomarillekin, 
eräänlainen ”oikeus” hänelle jaettuihin rikosasioihin. Tuomarin ja syyttäjän asemassa on näin 
melkoisesti yhtäläisyyksiä. Ks. lähemmin Koulu-Koulu-Koulu 2019 s. 106.   
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suhteessa hän käyttää voimavarojaan eri osarooleihinsa. Seuraavaksi on pää-

tettävä, minkä tyyppisiä asioita hän painottaa toiminnassaan roolien ”sisällä”. 

Esimerkiksi kuluttaja-asiamies ottaa monesti silmätikukseen sellaisen yritys-

toiminnan, jonka epäkohdat saavat suhdettaan enemmän huomiota. Siihen 

käytetään paljon voimavaroja. Vuosien varrella tällaisia erityisiä painoalueita 

ovat olleet muun muassa puhelinmyynti ja pikaluotot. Yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvovaltuutettu puolestaan joutuu miettimään, keskittääkö hän voima-

varojaan eniten sukupuolen, eettisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, 

poliittisen vakaumuksen vai iän perusteella tapahtuvaan syrjintään. Toistai-

seksi hänelle ei näytä muodostuneen selkeitä painopisteitä.

Yksi ja viimeinen valinta taas jää sekin tehtäväksi osaroolien sisällä eli 

sen toimintamuodoissa: esimerkiksi tämän tutkimuksen kontekstissa (eli 

oikeussuojaroolissa) voidaan kysyä, autetaanko oikeutta hakevia osallistu-

malla avustajina oikeudenkäynteihin, antamalla heille asiantuntija-apua 

oikeudenkäynnin yhteydessä, maksamalla heidän oikeudenkäyntikustan-

nuksiaan, tukemalla heitä sovittelussa vai käyttämällä mediajulkisuutta tai 

muuta ’ulko-oikeudellista’ keinoa. Kannattaa tosin jälleen muistaa, että toi-

minnan tosiasiallinen painottuminen voi olla aivan muuta kuin mitä sen 

pitäisi teoreettisen mallin mukaan olla. Painottumiseen vaikuttavat monet 

tekijät kuten julkisen asiamiehen taloudelliset voimavarat, henkilöstön osaa-

minen, ministeriöltä saatu poliittinen ohjaus, asiamiehen henkilökohtainen 

harrastuneisuus, joskus ehkä sattuma ja oikkukin.

Mitä tulee eri osarooleihin ja niiden tärkeysluokitukseen, organisaa-

tiolaista voidaan johtaa eräänlainen luonnollinen olettama. Vaikka laki ei 

suoraan määrää tehtävien tärkeysjärjestyksestä (mikä on pääsääntö), se 

poikkeuksetta luettelee julkisen asiamiehen tehtävät. Toiminnan tulisi näin 

painottua siihen osarooliin, johon kuuluvat tehtävät laki nimenomaan mai-

nitsee. Muutakin julkinen asiamies saa tehdä, mutta tätä laista johdettavaa 

osaroolia ei saa laiminlyödä. Tehtäväkuvausta ei kuitenkaan periaatteessa 

saisi tulkita vastakohtaispäätelmin, toisin sanoen katsoa, että sitä, mitä ei 

mainita, ei saa tehdä. Esimerkiksi: julkinen asiamies ei saisi antaa apua oi-

keudenhakijalle oikeudenkäynnissä, jos laki ei tunne tällaista ”auttamistehtä-

vää”. Tällainen päätelmä on sekä ennenaikainen että kohtuuttoman jyrkkä.205 

Asia erikseen on, että joissakin organisaatiolaeissa mainitaan tehtävänä erik-

205.  Tähän ”avustusoikeuteen” palataan vielä jäljempänä jaksossa 7.1. 
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seen oikeudenhakijan avustaminen, jolloin tätä vartavastista ongelmaa ei 

synny. Julkinen asiamieshän saa tätä kautta avustamisvaltuutuksen. Samoin 

parlamentaaristen asiamiesten kohdalla käytetty yleisvaltuutus ”toimenpi-

teisiin” antaa heille oikeuden jokseenkin kaikkeen mahdolliseen. Mikä ta-

hansa oikeudellinen tai tosiasiallinen toimenpide kun on määriteltävissä 

”aiheelliseksi”. 

Säännöspohjan alkuperä selittää osaksi sen vaihtelun, joka on nähtävissä 

suomalaisten (periaatteessa siis moniroolisten) asiamiesten toimenkuvassa. 

Tietosuojavaltuutettu on korostetusti toimialaansa valvova, hallinnoiva ja 

sääntelevä viranomainen. Tämä on seurausta siitä, että Euroopan unionin 

sääntely, unionin tietosuoja-asetus (EU-TSA) pakottaa myös suomalaisen 

valvontaviranomaisen näin painottuvaan rooliin. Säädöstekstin valossa tie-

tosuojavaltuutetulle jää vähän perinteisiä auttamistehtäviä. Tosin on myön-

nettävä, että tietosuojavaltuutetulla on sen kompensoimiseksi paljon suoraa 

lainkäyttövaltaa. Näin oikeudenhakija ei pääsääntöisesti tarvitse hänen apu-

aan oikeudenkäynneissä. Kuluttaja-asiamiehen roolin voidaan sanoa olevan 

varsin tasapainoinen: siihen kuuluu valvontaa, sääntelyä ja oikeudenhakijan 

auttamista yksittäisissä tapauksissa. Kuluttajariidat kun päätyvät viime kä-

dessä ratkaistaviksi yleisissä tuomioistuimissa.

Painotus asiatyyppeihin osaroolin ”sisällä” määritellään parhaassa tapa-

uksessa laissa. Laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa määrätään nimenomaan 

tehtävien tärkeysjärjestyksestä, ja tärkeysjärjestys samalla määrää – tai sen 

pitäisi linjata – toiminnan ohjautumista. Viraston on ”erityisesti” toimittava 

aloilla, joilla on kuluttajalle huomattavaa merkitystä ja joilla voidaan olettaa 

esiintyvän ongelmia (7 §). Periaatteeseen sinänsä on helppo yhtyä, sitä jopa 

voitaisiin moittia itsestäänselvyydeksi, joka tuodaan esiin turhan juhlavasti. 

Aivan tyhjä asiallisesta sisällöstä säännös ei kuitenkaan ole, koska se estää 

niin sanotun helpon valvonnan. Valvonnalla, harjoitti sitä kuka tahansa, on 

notorisesti taipumus kohdistua siihen, mitä on helppo valvoa, ei siihen, mitä 

pitäisi valvoa. Säännöstä voidaan hivenen epäreilusti moittia siitä, että se ei 

kerro, millä tavalla näillä kuluttajille merkittävillä ja ongelmien rasittamilla 

alueilla pitäisi toimia.

Konkreettisuutta alueiden määrittelyyn saadaan viraston toimintaker-

tomuksista ja tilinpäätöksistä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuosikirjan 2017 
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mukaan kyseisenä vuonna kuluttaja-asiamiehen ”toiminnan painopiste” oli 

edelleen tapauksissa, joissa ”kuluttajat olivat laajamittaisesti joutuneet oi-

keudellisten perintätoimien kohteeksi tai heitä uhattiin niillä niin, että siihen 

ei ollut todellista perustetta tai heihin kohdistetut vaatimukset olivat täysin 

kohtuuttomia tai suoraan lainvastaisia”.206 Viraston vuoden 2019 tilinpäätös 

antaa vaikutelman, että painopiste oli entisellään. Kuluttaja-asiamies nimit-

täin otti tilinpäätöksen mukaan avustettavakseen ”suuren määrän” oikeu-

dellisen perinnän kohteeksi joutuneita kuluttajia ja julkisti ilmoittautumi-

sen kahteen ryhmäkanteeseen pikaluotoista.207 Tosin kanteet jäivät lopulta 

nostamatta, koska yritysten kanssa päästiin osittaiseen sovintoon. 

Tanskan oikeudessa tehtävän oikeudelliselle statukselle on annettu mer-

kitystä määriteltäessä kuluttaja-asiamiehen tehtävien tärkeysjärjestystä. Hä-

nen pitää ensimmäiseksi ja ensisijaisesti pitää huolta ”julkisoikeudellisista 

tehtävistään” (”– sørge for en effektiv håndhævelse af markedsføringsloven 

regelsæt –”). Sen sijaan päivittäisessä toiminnassa pienet, kuluttajalle lähei-

set asiat ja suuret linjanvedot saattoivat vaihdella.208 Sääntö on tulkinnalli-

sesti apokryfinen. Tällainen logiikka vie sitä paitsi liiaksi terää siltä tuelta, jota 

julkisilta asiamiehiltä saadaan oikeuksiin pääsyssä. Suomessa onkin aiheel-

lisesti vältetty tällaista vastakkaisasettelua, joka on omiaan muuttamaan ku-

luttaja-asiamiehen toimiston hallintovirastoksi. Vaikka kuluttajien yksilölliset 

ja kollektiiviset oikeudet (ja samalla tehtävien statukset) erotetaan, yhden 

loukkaus loukkaa tavallisesti toistakin.209 Näin saadaan niin sanottuja syner-

giahyötyjä. Puuttumalla yksittäisiin riitoihin valvotaan samalla elinkeinoalaa; 

kollektiivinen valvonta taas auttaa yksittäistä kuluttajaa hänen riidassaan.210 

Tästä tuskin kukaan on eri mieltä. 

Kuten edellä todettiin, yksityisen sektorin asiamiehillä ja access to justi-

ce -ideologialla oli alun perin vahva kosketuspinta. Tästä on seurannut, että 

vaihtoehtoinen riidanratkaisu on tai sen on väitetty olevan julkisilla asia-

206.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston vuosikirja 2017 s. 41. Viraston ilmoituksen mukaan myö-
hempiä vuosikirjoja ei ole tehty. 
207.  Ks. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilinpäätös vuodelta 2019 s. 4. Tilinpäätöksen mukaan 
kuluttajapoliittista toimintaa jäntevöitettiin asettamalla sille laaja-alaiset tavoitteet. Näkökul-
mana otettiin huomioon erityisesti kuluttajien todellinen käyttäytyminen päätöksenteossa. 
208.  Näin Madsen-Nielsen 1986 s. 218.
209.  Viitanen 2003 s. 8 ja 31. 
210.  Joskus julkisen asiamiehen menestystä hänen yleisissä tehtävissään on hieman huvitta-
vasti käytetty puolustelemaan, miksi hänen panoksensa oikeuksiin pääsyyn yksittäisissä asi-
oissa on jäänyt niin vähäiseksi. Näin Howells-Weatherill 1995 s. 558.



99

Perusvalinnat: julkisten asiamiesten järjestelmä

miehillä ensisijainen toimintamuoto.211 Julkisen asiamiehen pitää ensiksi 

hakea sovinnollista ratkaisua: tämä sovinnollisuuspyrkimys ohjaa sekä jul-

kisen asiamiehen ”julkisoikeudellisia” että ”yksityisoikeudellisia” tehtäviä. 

Samanlaisia ajatuksia on esitetty Suomenkin oikeudessa toteamalla, että 

oikeudenloukkauksiin eli elinkeinonharjoittajan rikkomuksiin puututaan 

”pehmeästi”.212 Tässä ei tietenkään ole access to justice -näkökulmasta mi-

tään paheksuttavaa, pikemminkin sitä on syytä suosia. On parempi päästä 

oikeuksiin nopeasti ja ilman kallista ja riskialtista oikeudenkäyntiä. Myös 

yhdysvaltalainen governmental ombudsman standards -ohje tuo esiin jul-

kisen asiamiehen ”epävirallisen” käsittelyn. Samalla ohje korostaa kuitenkin 

asiamiehen oikeutta valita toimintatavat yksittäisessä tapauksessa. Suoraa 

kytkentää vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun ohjeessa ei ole, mikä ehkä joh-

tuu sen laatimisesta ennen ADR-ajatusmaailman läpimurtoa. Ohje kuitenkin 

mainitsee menettelytapoina sovittelun, oikeudenhakijoille annetun kehotuk-

sen ”to take action on their own behalf” ja muun avun antamisen (kohta 2.b.). 

Sovinnollisuuspyrkimyksessä on vaaransakin: pahimmillaan siitä tulee 

ainoa toimintamuoto. Jos vastapuoli ei suostu sovintoon tai oikeudenhakija 

siitä kieltäytyy (sovinto on yleensä kompromissi ja joskus huono sellainen), 

asia jätetään sillensä. Tämän jälkeen oikeudenhakija jää oman aktiivisuu-

tensa varaan. Sovinnollisuuspyrkimys saa myös aikaan sen, että vastapuolen 

on helppo ennakoida julkisen asiamiehen toimia yksittäisissä asioissa. Vaik-

ka näin ei tapahtuisikaan, sovinnollisuus herkästi ohjaa julkisen asiamiehen 

käyttäytymistä. Sovinnollisen ratkaisun hakeminen on helpompaa ja miellyt-

tävämpää kuin oikeudellinen käräjöinti. Ihminen taas luontaisesti on taipu-

vainen tekemään sitä, mitä on helppoa ja mukavaa tehdä, eikä sitä, mitä pitäi-

si tehdä. Tämä tarkoittaa, että sovinnollisen ratkaisun hakemisesta on myös 

luovuttava ajoissa, kun on selvää, että kyseinen tie ei tule johtamaan tuloksiin.

Oikeudellisen avun arsenaalille yksittäisessä kiistatilanteessa on vaikea 

asettaa selvää tärkeysjärjestystä. Voidaan väittää, että julkisen asiamiehen tai 

hänen alaisensa lakimiehen henkilökohtainen mukanaolo oikeudenkäynnis-

211.  Hodges 2019 s. 521. Kansainvälisissä suosituksissa vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun lii-
tetään tässä uudeksi ominaisuudeksi inkvisitorisuus. ”–– the inquisitorial model of dispute 
settlement, with alternative dispute resolution (ADR) methods –– also being employed with 
various models.” Näin Ombudsman schemes and effective access to justice 2018 s. 5. Käsitteel-
lisestihän inkvisitorisuus (perinteisessä merkityksessä) ei saa lainkaan sijaa vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun ajatusmaailmassa.
212.  Viitanen 2017 s. 473.
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sä tuo sille näkyvyyttä ja näin vahvistaa oikeudenkäynnin arvoa ennakkota-

pauksena. Jos apu typistyy oikeudenhakijan kustannusten korvaamiseen, tä-

mä hyöty jää saamatta. Oikeudenkäynti hukkuu oikeudenkäyntien massaan, 

se on ”tavallinen” riita-asia. Kustannusten korvaaminen ei luultavasti edes 

tule ulkopuolisten tietoon. Tehokkain tapa saada julkisuutta on tietenkin se, 

että julkinen asiamies itse ryhtyy oikeudenkäynnin asianosaiseksi. Se ei kyl-

läkään ole aina mahdollista eikä välttämättä oikeudenhakijan edun mukais-

takaan. Näin hankitulla näkyvyydellä on samalla hintansa.213 Vaikka henkilö-

kohtaisella osallistumisella voitetaan näkyvyyttä, asianajamisessa luultavasti 

hävitään. Julkinen asiamies tai hänen alaisensa kun eivät ole asianajamisen 

ammattilaisia. Asianajamisen ulkoistaminen tuo tehokkuutta mutta yhtääl-

tä vie tavoiteltua näkyvyyttä. Media ei ehkä kiinnostu yksityisen lakimiehen 

asianajamisesta ”tavallisessa” riita-asiassa. 

Moniroolisuus vaatii myös laajempia linjauksia. Yhtäältä on ratkaista-

va, missä tapauksessa ja missä laajuudessa julkinen asiamies voi turvautua 

yhteen osarooliinsa ajaessaan toisen osaroolinsa mukaisia tavoitteita. Esi-

merkiksi: saako kuluttaja-asiamies käyttää markkinaoikeudellisia keinojaan 

– eli kollektiivisen kuluttajansuojan arsenaalia – tukeakseen enemmän tai vä-

hemmän suoraan yksittäisen kuluttajan oikeuksiin pääsemistä. Toisaalta on 

päätettävä, mitä tehdään osaroolien tuomassa ristiriidassa, esimerkiksi kun 

osarooli x vaatii tietynlaista toimintaa ja osarooli y puolestaan toisenlaista. 

Tilannetta kuvaa tässäkin selvimmin esimerkki kuluttajansuojasta ja kulut-

taja-asiamiehestä: asiamiehen valvontarooli edellyttää pitkällisiä mutta en-

nusteena lupaavia neuvotteluja alan yritysten kanssa, oikeussuojarooli taas 

vaatii oikeudellisen avun antamista heti kuluttajalle, koska tämän oikeus on 

juuri preklusoitumassa. Apu kuluttajalle puolestaan kärjistäisi vastakohtai-

suutta ja vaikeuttaisi yhteisymmärrykseen pääsemistä neuvotteluissa.

Väärien (kuvainnollisesti) valtuuksien käyttäminen vaarantaa vastapuo-

len oikeussuojan, ristiriidoissa taas vaaraan joutuu etenkin apua kaipaava 

oikeudenhakija. On selvää, että ensimmäisessä tapauksessa vastapuoli voi 

antaa periksi, esimerkiksi suostua sovintoon, vaikka hän katsoo oikeuden-

hakijan olevan väärässä. Tällainen ylikompensaatio eli pääsy ”olemattomiin” 

213.  Yleisesti myönnetään, että osallistumisella ei aina haluta vaikuttaa lopputulokseen. Osal-
listumisella voidaan hyvin tavoitella pelkkää näkyvyyttä (’korkeaa profiilia’). Osallistumisen eri 
motiiveista ks. esimerkiksi Bayles 1990 s. 150. Osallistumisesta oikeudenkäyntiin diskurssina 
ks. Ervo 2005 s. 114.  
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oikeuksiin ei ole access to justice -näkökulmastakaan tavoitteena tai edes hy-

väksyttävää. Toki voidaan sanoa, että sovintoon pakottamisen ongelma on 

yleinen: sitä esiintyy kaikessa sovittelussa tai kaikissa neuvotteluissa. Enin-

tään on lisättävissä, että tässä tapauksessa osa punnuksista koostuu julkisen 

asiamiehen lakiperusteisesta asemasta. Sen sijaan moitittavaa ei ole siinä, et-

tä julkinen asiamies käyttää esimerkiksi kuluttajaa avustaessaan hyväksi sitä 

asiantuntemusta, minkä valvonta on hänelle antanut. Sehän on luultavasti 

järjestelmän tarkoitus. Yhtä hyvin asiamies voi, kuten todettiin, hyödyntää 

oikeudenkäyntiaineistona sitä informaatiota, jota hän on omilla tutkimuksil-

laan asiassa hankkinut. Mitään perustavaa eroa on vaikea nähdä siinäkään, 

onko informaatio hankittu julkisen asiamiehen tarkastus- ja tiedonsaanti-

oikeuden käyttämisellä (mitä mahdollisuutta tavallisella asianosaisella ei 

ole) vai normaalilla oikeudenkäyntiin valmistautumalla (mitä kaikki asian-

osaiset tekevät).

Roolien välinen ristiriita on sen sijaan asiamiesjärjestelmän erikoisuus. 

Myös se edellyttää muodostuakseen moniroolisuutta. Tavallisesti se syntyy 

”kollektiivisten” osaroolien (valvonta ja sääntely) ja oikeussuojaroolin välil-

le, toisin sanoen kysymys on (kuluttajan, jos puhutaan kuluttaja-asiamie-

hestä) yksilöllisten ja kollektiivisten oikeuksien ristiriidasta, joka heijastuu 

yksittäiseen tapaukseen. Esimerkiksi: ’kollektiiviset’ tavoitteet vaativat, että 

oikeudenkäynnissä saadaan edullinen tuomio, jota voidaan käyttää hyväksi 

valvonnassa ja sääntelyssä. Oikeudenhakija taas ei halua ottaa pitkän oikeu-

denkäynnin riskiä vaan toivoo nopeaa kompromissia. Asetelma voi olla myös 

käänteinen: ”kollektiiviset” tavoitteet suosivat sovinnollista ratkaisua ilman 

oikeudenkäyntiä, jonka taas oikeudenhakija näkee itselleen edullisimpana 

vaihtoehtona. Ristiriita voi jäädä näkymättömäksi ja ilmetä vain siinä, saako 

oikeudenhakija oikeudellista apua vai ei. Näkyviin se tulee, kun oikeuden-

hakija saa apua, mutta julkinen asiamies ja oikeudenhakija ovat perustellusti 

eri mieltä, mitä asiassa tai oikeudenkäynnissä tehdään. Kumpikaan taho ei 

ole väärässä: päinvastoin he ovat omista premisseistään lähtien oikeassa.

Suositustyyppisessä pehmeässä sääntelyssä julkisen asiamiehen odote-

taan vetäytyvän asian käsittelystä jo silloin, kun syntyy vaikutelma intressien 

ristiriidasta. Hänen on ohjattava tällainen asia alaiselleen. Julkinen asiamies 

ei myöskään saisi puuttua toimistossaan yksittäisen asian tutkimiseen tai sii-
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nä annettavaan päätökseen. Tapana on myös korostaa, että julkinen asiamies 

ei ole sen enempää oikeudenhakijan edustaja kuin julkisen vallan puolus-

tajakaan: hänellä ei osuvan sanonnan mukaan saa olla asiakasta. Julkinen 

asiamies kuitenkin saa asian tutkittuaan tukea julkisen vallan toimia tai suo-

sitella toisenlaista toimintaa. Kuten sanamuodoista käy ilmi, suosituksissa 

ajatellaan ensisijaisesti parlamentaaristen asiamiesten tehtävää. Osaksi suo-

situsten logiikka toki siirtyy yksityisen sektorin asiamiehiinkin: hekään eivät 

saa omaksua sen enempää oikeudenhakijan esitaistelijan kuin vastapuolen 

tukijan roolia. Heidän tehtävänään on katsoa, että lakeja noudatetaan ja lop-

putulos on oikeudenmukainen.214 Näitä konflikteja voidaan ehkä vähätellä. 

Selvää kuitenkin on, että yksityisen sektorin julkisen asiamiehen intressikon-

fliktit ovat lasten leikkiä verrattuna niihin, joihin yksityiset (”julkiset”) asia-

miehet törmäävät. Yksityisillä asiamiehillä tarkoitetaan tässä viranomaisten 

ja yritysten asettamia henkilöitä. Vaikka yksityinen asiamies olisi suosituksen 

mukaan sijoitettu hierarkkisen linjaorganisaation ulkopuolelle, siitä saatava 

tuki itsenäiselle päätöksenteolle on tosipaikassa varmasti marginaalinen.215 

Kannattaa huomata, että pehmeä sääntely ottaa kantaa vain perinteisiin 

intressiristiriitoihin. Moniroolisuuden ”väärinkäyttämiseen” ei tarjota niissä 

oikeastaan mitään ratkaisua. Toimintatavoissa syntyvät konfliktit eivät tule 

ratkaistuksi traditionaalisen vetäytymisoikeuden kautta. Julkisen asiamie-

hen sijaan tuleva henkilö (eli hänen alaisensa) nimittäin kohtaa täsmälleen 

saman jännitteen. Jännitteet jossain määrin purkaantuvat, jos oikeudenha-

kijan suora auttaminen oikeuksiinsa – eli käytännössä hänen avustamisensa 

oikeudenkäynnissä tai ryhtyminen asianosaiseksi – ulkoistetaan, toisin sa-

noen annetaan oikeudenkäynnin ammattilaisen eli yksityisen lakimiehen 

tehtäväksi, eikä hänen asianajamiseensa ohjeilla puututa. Tällöin kiusaus 

muiden valtuuksien käyttämiseen asian hoitamisessa vähenee, ja toiminta-

voissa syntyvä konflikti jossain määrin vaimenee – tai ainakin siirtyy asian 

käsittelyn alkuvaiheisiin. Voidaan ehkä hieman luottaa siihen, että julkinen 

asiamies tietää nämä vaarat ja varoo niiden toteutumista, toisin sanoen ei 

käytä valtuuksiaan vääriin tarkoituksiin ja pitää erillään kollektiiviset toimet 

ja yksittäisen kuluttajan auttamisen. Pääasiaa tämä ei tietenkään muuta: jän-

214. Nämä linjaukset ovat govermental ombudsman standards -julkaisusta (kohdat 4 ja 5). Jul-
kaisussa tuodaan esiin myös se itsestään selvyys, että julkisen asiamiehen oma mielipide asi-
asta tai osapuolista ei saa vaikuttaa siihen, mitä asioita hän ottaa käsiteltäväksi tai tutkii. 
215.  Ks. edellä jakso 3.2.1.
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nitteet ja ristiriidan aihiot on pakko hyväksyä tehokkaan asiamiesjärjestel-

män hintana.

3.5 Välituloksia

Historiallinen kehitys osoittaa, että julkisen asiamiehen perustamiseen pää-

dytään kolmea kautta. Tavallisesti julkisen asiamiehen tehtävä perustetaan 

uuden sektorilain säätämisen yhteydessä. Tällöin uusi lainsäädäntö mää-

rittää samalla julkisen asiamiehen toimialan ja pitkälle tehtävätkin. Kaikki 

pohjoismaat esimerkiksi saivat suurin piirtein samaan aikaan eli 1970-luvul-

la kuluttaja-asiamiehensä. Vastaavasti uusi lainsäädäntö toi pohjoismaihin 

pari vuosikymmentä myöhemmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut. 

Paljon harvinaisempaa on, että julkinen asiamies perustetaan vastaamaan 

sellaisesta toimialueesta, joka on aikaisemmin säännelty mutta jolla on, väi-

tetysti valvonnan puutteista johtuvia, epäkohtia. Suomessa esimerkki tästä 

jälkijättöisestä syntymekanismista on konkurssiasiamies, joka perustettiin 

vuonna 1995 (laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta 198/1995). Mahdol-

lista on lopulta sekin, että julkisen asiamiehen tehtävä irtaantuu toimialaa jo 

valvovasta viranomaisesta. Tämä on käsitteellisesti eri ilmiö kuin aikaisem-

min tuntemattoman tehtävän perustaminen. Irtaantumismekanismi selit-

tyisi luontevasti. Koska julkinen asiamies on ketterämpi toimija, hän pystyy 

omalla erityisalueellaan reagoimaan nopeammin ja kustannustehokkaam-

min kuin yleinen hallintoviranomainen. Tällä kun on tavallisesti muitakin 

tehtäviä, ja tällaisen viranomaisen toiminta on vahvemmin sidoksissa hallin-

torutiineihin. Näin käy kuitenkin perin harvoin. Tästä syystä voidaan väittää 

yleiseksi säännöksi, että yksityinen sektori ei saa julkista asiamiestään siellä, 

missä joku muu orgaani, oli se julkinen tai yksityinen toimija, hoitaa saman 

tyyppisiä tehtäviä.

Kausaliteetti näyttää toimivan myös toiseen suuntaan. Kun yksityisen 

sektorin asiamies on perustettu, aikaansaava julkinen asiamies ei jätä tilaa 

aktiivisille yksityisille toimijoille kuten kansalaisjärjestöille. On todennäköis-

tä, että suomalainen kuluttaja-asiamies -instituutio estää kuluttajajärjestöjen 

nykyistä näkyvämmän ja aktiivisemman roolin. Tässä Suomi tuntuu erkaan-

tuvan eurooppalaisesta kehityksestä. Kuluttajajärjestöjen kannevalta on ol-
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lut perinteinen eurooppalainen keino suojata kuluttajien ”yleisiä” oikeuksia. 

Uutta on ollut lähinnä se, että kannevalta alkaa ulottua myös korvausvaati-

muksiin, kun se ennen rajoittui kielto- ja vahvistusvaatimuksiin.216 Jos arvio 

osuu oikeaan, siitä taas seuraa järjestelmän muuttuminen entistäkin viran-

omaiskeskeisemmäksi. Suomalainen oikeussuojajärjestelmähän oli alkujaan 

ja on tunnetusti edelleen hegelisittäin äärimmäisen valtiokeskeinen. Näin 

voidaan sanoa, että julkisten asiamiesten järjestelmä sopii hyvin julkisen val-

lan interventiolle myötämieliseen nykymaailmaan. Julkisten asiamiesten tu-

kiessa yksittäistä oikeudenhakijaa järjestäytyneillä tahoilla kuten kansalais-, 

kuluttaja- ja ympäristöjärjestöillä on tässä suhteessa vähän tilaa toiminnalle, 

harvoin siihen voimavarojakaan. Järjestöt passivoituvat tai oikeammin sanot-

tuna omaksuvat herkästi niille tarjotun syrjästäkatsojan roolin.

Julkiset asiamiehet ovat jaettavissa yleisiin ja erityisiin. Päätyyppinä ovat 

erityiset asiamiehet, mistä pohjoismaat ovat esimerkki. Niissä kaikki julkiset 

asiamiehet ovat vastuualueille erikoistuneita; sen sijaan alueellisesti erityi-

siä asiamiehiä, joita on joissakin maissa, ei pohjoismaissa tunneta. Jokainen 

asiamies on toisin sanoen valtakunnallinen. Toinen tunnusomainen piirre 

pohjoismaissa on, että asiamiesten toimialueet ovat huomattavan kapeita, si-

sällöllisesti sektorimaisia. Havainto on odotettu. Joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta erityiset asiamiehet ovat vallitseva asiamiestyyppi muuallakin Eu-

roopassa. Hieman yllättävästi lähes kaikkialla samat sektorit ovat tuottaneet 

(tai toisin ilmaistuna ovat saaneet) oman julkisen asiamiehensä. Vakiintu-

neita toiminta-alueita ovat muun muassa kuluttajansuoja, rahoituspalvelut, 

televiestintä sekä vesi/energia-ala. Asiamiesjärjestelmää tutkiva olisi nimit-

täin odottanut, että erilaiset talousjärjestelmät ja poikkeavat yhteiskunnat 

tuottaisivat myös erilaisia asiamiehiä. On myönnettävä, että joskus tarkas-

teltavasta maasta puuttuu tietyn alan erityinen asiamies, vaikka sellainen on 

muissa samankaltaisissa maissa. Tämä selittyy joko sattumalla tai tehokkailla 

painostusryhmillä, jotka ovat joko saaneet aikaan julkisen asiamiehen perus-

tamisen tai päinvastoin kasanneet perustamisen tielle esteitä.

Perustaviin kysymyksiin kuuluu sekin, saako julkinen asiamies kaikki 

luontaiset tehtävänsä (’roolinsa’) vai onko hänen toimenkuvansa suppeam-

pi. Edellä todettiin, että julkisen asiamiehen arkkityypissä yhdistyvät sään-

tely-, valvonta-, oikeussuoja- ja monesti myös kehittämistehtävä. Mikään ei 

216.  Hodges ym 2009 s. 79.
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kuitenkaan estä sitä, että perustettava julkinen asiamies saa vain osan näistä 

tehtävistä, ehkä jopa yhden ainoan. Jos ajatellaan oikeudenhakijoiden aut-

tamista oikeuksiinsa, moniroolisuus tarjoaa merkittäviä synergiaetuja. Julki-

sen asiamiehen neuvotteluasema hänen hakiessaan sovintoa on aivan toista 

luokkaa; myös oikeudenhakijan avustaminen oikeudenkäynnissä tehostuu, 

kun asiamies voi samalla ”tuottaa” niitä sääntöjä, joihin hän vetoaa. Moni-

roolisuus on siinä määrin tehokkaampi, että se on kaikkialla päätyyppi: ka-

peaprofiiliset julkiset asiamiehet ovat harvinaisuus. Kokonaisuutta ajatellen 

on kuitenkin pakko todeta, että oikeuksiin pääsyä tukeva rooli jää tavallisesti 

sekundääriseksi kehittämis- ja valvontaroolin rinnalla. Muutoin rooleissa ja 

rooliyhdistelmissä on sekä maakohtaista että asiamieskohtaista vaihtelua.

Voidaan kysyä, miksi lainsäätäjä turvautuu nimenomaan julkisiin asia-

miehiin muiden oikeussuojamekanismien sijasta. Vastaaminen näyttää eh-

kä liiankin helpolta. Julkiset asiamiehet ovat verrattomasti tehokkaampia 

kuin lautakuntatyyppiset elimet, kun toteutetaan yksilöllisiä oikeuksia. Lau-

takunnat, esimerkkinä lakisääteinen kuluttajariitalautakunta ovat sidottuja 

kokousaikoihinsa, ulkopuolisiin aloitteisiin, niillä ei ole operatiivista toimin-

tavapautta, ne eivät ole asianosaiskelpoisia tai eivät ainakaan halua tällais-

ta asemaa, ja niiden suositusluontoiset päätökset on helppo ignoroida. Sen 

sijaan joutuminen julkisen asiamiehen (kuvainnollisiin) vihoihin on vakava 

paikka suurellekin yritykselle. Julkisilla asiamiehillä on paitsi oikeudellista 

valtaa myös sellaista mediavoimaa ja oikeuspoliittista valtaa, jotka tyystin 

puuttuvat lautakunnilta. Sama ilmiö on aikanaan havaittu myös työriitojen 

sovittelussa: työmarkkinajärjestöt eivät hevin hakeudu ilmiriitaan valtakun-

nansovittelijan kanssa, koska hänet kohdataan yhä uudelleen tulevaisuuden 

työriidoissa.

Julkista asiamiestä auttaa hänen tehtävissään lähes aina monijäseninen 

ja normaalisti asiantuntijoista tai intressiedustajista koostuva elin. Tätä elintä 

kutsutaan lainsäädännössä vakiintuneesti neuvottelukunnaksi tai lautakun-

naksi. Nimi kylläkin korreloi huonosti elimen tekemisiin: esimerkiksi kon-

kurssiasiain neuvottelukunta käyttää laajaa valtaa, ja se neuvottelee vain kes-

kenään. Toisaalta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta tyytyy antamaan 

lausuntoja ja esittämään mielipiteitään erilaisista ajankohtaisista teemoista. 

Julkista asiamiestä tukeva sivuelin voi olla joko apuelin tai rinnakkaiselin. En-
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simmäisessä tapauksessa se on tyypillisesti osa julkisen asiamiehen virastoa 

ja näin sille alisteinen, vaikka julkinen asiamies voi delegoida sille päätösval-

taansa tai joitain tehtäviä. Tällainen on esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toi-

miston asiantuntijalautakunta. Rinnakkaiselin taas on muodollisesti erillinen 

ja toiminnassaan enemmän tai vähemmän itsenäinen: tällaisia rinnakkaiseli-

miä ovat muun muassa kuluttaja-asiamiehen (tai tarkkaan ottaen Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston) yhteydessä toimiva kuluttajariitalautakunta ja konkurssi-

asiamiehen toimiston yhteyteen perustettu konkurssiasiain neuvottelukunta.

Yksityisen sektorin asiamiehet ovat osa valtion hallinto-organisaatiota: 

he eivät muodosta traditionaalisten parlamentaaristen asiamiesten tapaan 

erillisinstituutioita. Asiamiehet säännönmukaisesti toimivat – lakitekstin 

mukaan he ”ovat” – sektoriministeriön yhteydessä. Sektoriministeriönä on 

yleisimmin oikeusministeriö. Nimenomaisesti tämä mainitaan konkurssi-

asiamiehestä (”oikeusministeriön yhteydessä”), tietosuojavaltuutetusta (”oi-

keusministeriön yhteydessä” ) ja yhdenvertaisuusvaltuutetusta (”oikeusmi-

nisteriön yhteydessä”). Epäselväksi se jää kuluttaja-asiamiehen kohdalla. 

Hän nimittäin ”on” Kilpailu- ja kuluttajavirastossa – joka toki on osa työ- ja 

elinkeinoministeriötä. Jokseenkin kaikki organisaatiolait julistavat, että asia-

mies on ”toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton” (esim. laki yhdenvertai-

suusvaltuutetusta). Omalaatuinen poikkeus organisaatiossa on tiedustelu-

valvontavaltuutettu: hänen toimistonsa on toisen asiamiehen toimistossa. Se 

nimittäin toimii tietosuojavaltuutetun toimiston ”yhteydessä” (laki tieduste-

lutoiminnan valvonnasta 5 §). Asiallisesti ja toiminnallisesti sijoitus on toki 

paikallaan. Kumpikin valtuutettu toimii samassa teknologiakehikossa, joten 

he voivat näin tukea toisiaan.

Organisaatiolaeissa vahvistetaan säännönmukaisesti julkisen asiamiehen 

itsenäisyys ja riippumattomuus. Tosin sanamuodoissa on pientä vaihtelua: 

välillä puhutaan koko toiminnasta, välillä vain jostain toiminnosta (esimer-

kiksi ”valvonnassa”). Luultavaa kuitenkin on, että vaihtelulla ei ole tulkinnal-

lista merkitystä. On mahdotonta keksiä syytä, miksi julkinen asiamies olisi 

jossakin toiminnossaan vähemmän itsenäinen ja riippumaton kuin muussa 

toiminnassaan. Rakenteellisesti julkiset asiamiehet ovat kuitenkin huomatta-

van alttiita sekä poliittiselle että hallinnolliselle painostukselle tai lievemmin 

sanottuna vaikuttamiselle. Riippumattomuuden takeet puuttuvat, esimerkik-
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si erottamiskieltoa ei ole (poikkeuksena tietosuojavaltuutettu). Itsenäisyys ja 

riippumattomuus ei myöskään ole oikeudellinen ominaisuus vaan eräänlai-

nen traditio. Julkisten asiamiesten on kaikesta päättäen käytännössä annettu 

toimia itsenäisesti. Tavat taas voivat muuttua nopeasti. Erottamisessa tosin 

mielipiteet ovat paradoksaalisesti kääntyneet, kun tarkastellaan kansainvä-

lisiä suosituksia. Varhaiset suositukset nimenomaan vaativat, että asiamie-

hen asettamisaktin (charter) oli sallittava julkiseen asiamieheen kohdistuva 

kurinpito ja viime kädessä erottaminen, kun siihen oli pätevä syy.217 Myö-

hemmissä suosituksissa, etenkin korruptiovastaisia asiamiehiä koskevissa, 

taas tuotiin esiin, että julkisia asiamiehiä oli suojattava kostotoimia kuten 

erottamista vastaan. Erottaminen tulee sallia vain pätevästä syystä sekä lä-

pinäkyvässä ja oikeudenmukaisessa menettelyssä.218 

Lainsäädäntö jättää avoimeksi sen, mitä osarooliaan julkinen asiamies 

painottaa, mitä asioita hän hoitaa ja miten hän huolekseen ottamiaan asi-

oita hoitaa. Toisinaan organisaatiolaki määrittelee hyvin yleisesti asioiden 

tärkeysjärjestyksen. Laista ei kuitenkaan saada vastausta siihen, miten asia-

miehen toiminnassa väistämättä syntyvät jännitteet ratkaistaan. Näitä jän-

nitteitä, osaksi myös suoranaisia ristiriitoja syntyy etenkin, kun asiamiehillä 

on monta roolia, mikä on päätyyppi asiamiesinstituutioissa. Jännitteet ovat 

jaettavissa kahteen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluu epäselvyys siitä, mis-

sä tapauksessa ja missä laajuudessa julkinen asiamies voi turvautua yhteen 

osarooliinsa ajaessaan toisen osaroolinsa mukaisia tavoitteita. Esimerkiksi: 

saako kuluttaja-asiamies käyttää markkinaoikeudellisia keinojaan – eli kol-

lektiivisen kuluttajansuojan arsenaalia – tukeakseen enemmän tai vähem-

män suoraan yksittäisen kuluttajan oikeuksiin pääsemistä. Toiseen ryhmään 

luetaan ne tilanteet, joissa osaroolit vaativat erilaista toimintaa. Asetelmaa 

kuvaa käytännön esimerkki kuluttajansuojasta ja kuluttaja-asiamiehestä: 

asiamiehen valvontarooli edellyttää pitkällisiä neuvotteluja alan yritysten 

kanssa, oikeussuojarooli taas vaatii oikeudellisen avun antamista kuluttajalle, 

koska tämän oikeus on juuri preklusoitumassa.

Tutkimus ei, sen enempää kuin kansainväliset suosituksetkaan, anna oi-

keastaan mitään vastausta näihin ongelmiin. Joitain negaatioita toki on löy-

dettävissä. Syntyvät konfliktit eivät tule ratkaistuksi sen vetäytymisoikeuden 

kautta, jolla intressiristiriidat ja vastaavat on hallinnossa ja hallintolainkäy-

217.  Näin Standards for the establishment and operation of ombudsman offices 2001 kohta E.
218.  Best practices for ombudsmen 2013 s. 2.
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tössä totuttu ratkaisemaan. Julkisen asiamiehen sijaan tuleva henkilö (eli 

julkisen asiamiehen toimiston virkamies) nimittäin kohtaa täsmälleen sa-

man jännitteen. Jännitteet jossain määrin purkaantuvat, jos oikeudenhaki-

jan suora auttaminen oikeuksiinsa – eli käytännössä hänen avustamisensa 

oikeudenkäynnissä tai ryhtyminen asianosaiseksi – ulkoistetaan. Tällä tarkoi-

tetaan, että se annetaan oikeudenkäynnin ammattilaisen tehtäväksi eikä hä-

nen asianajamiseensa ohjeilla puututa. Tällöin kiusaus muiden valtuuksien 

käyttämiseen asian hoitamisessa vähenee, ja toimintavoissa syntyvä konflikti 

jossain määrin vaimenee – tai ainakin siirtyy asian käsittelyn alkuvaiheisiin.

Voidaan myös luottaa siihen, että julkinen asiamies tietää nämä vaarat 

ja varoo niiden toteutumista, toisin sanoen ei käytä valtuuksiaan vääriin tar-

koituksiin ja erottaa kollektiiviset toimet ja yksittäisen kuluttajan auttamisen. 

Itse ongelmaa ei tällä saada hävitetyksi. Jännitteet ja ristiriidan aihiot on pak-

ko hyväksyä tehokkaan asiamiesjärjestelmän hintana. Selvää on lähinnä se, 

että nämä jännitteet ovat kärjessä, kun asiamiestutkimukselle asetetaan tie-

teellistä tärkeysjärjestystä. Yksityisen sektorin asiamiehet – etenkin jos heille 

annetaan paljon asianajollisen (eli asiaa ajavan) asiamiehen ominaisuuksia 

– tuovat näin ollen vanavedessään sellaisia ongelmia, joita ei esiinny vanhassa 

parlamentaaristen asiamiesten järjestelmässä.

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, asiamiesinstituutiossa on kolme ajallista 

kerrostumaa. Kehitys lähti liikkeelle parlamentaarisista asiamiehistä, joiden 

päätehtävä oli julkisen vallankäytön jälkikäteinen laillisuusvalvonta.219 He 

edustavat vahvaa, perustuslakiin tukeutuvaa eli valtiosääntöoikeudellista 

riippumattomuutta ja itsenäisyyttä. Yksityisen sektorin asiamiehet yhtäältä 

saivat laajemmat valtuudet mutta heidän asemansa samalla heikeni. Vaikka 

he lain mukaan ovat itsenäisiä ja riippumattomia, heillä ei ole sen enempää 

henkilökohtaisia kuin rakenteellisiakaan riippumattomuuden takeita. Henki-

löinä he rinnastuvat muihin virkamiehiin. Kansainväliset suositukset vaativat 

219.  Laillisuusvalvonnasta puhuttaessa on muistettava siinä tapahtunut muutos: 2020-luvun 
laillisuusvalvonta on aivan muuta kuin 1920-luvun laillisuusvalvonta oli. Perustavanlaatuinen 
muutos tapahtui viimeistään 1995, kun perustuslakia säädettäessä lakiin lisättiin maininnat 
siitä, että eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri valvovat tehtäväs-
sään myös perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Ks. Paunio 2004 s. 264. Parlamentaariselle 
asiamiehelle keksitään lisäksi koko ajan uusia ja entistä laaja-alaisempia tehtäviä, viimeinen 
laajennus on OECD:n suosittelema kansalaisten poliittisten osallistumismahdollisuuksien seu-
raaminen. Ks. The Role of Ombudsman Institutions in Open Government 2018 s. 31,  
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heille taloudellista riippumattomuutta, mutta lainsäädännössä se ei toteudu. 

Heidän rahoituksensa on normaaliin tapaan talousarvioiden varassa. 

Yksityisen sektorin eli modernit asiamiehet ovat tavallisesti moniroolisia, 

toisin sanoen heillä on valvonta-, sääntely- ja kehittämistehtäviä, mutta yhä 

useammin myös tässä tutkimuksessa oikeussuojatehtäväksi kutsuttu velvolli-

suus auttaa yksittäisiä kansalaisia oikeuksiinsa. Tämä velvollisuus voi käsittää 

asianajollisia tehtäviä, neuvontaa, kustannuksista vastaamista tai yksinker-

taisesti kansalaisen rohkaisemista oikeudenkäyntiin. Lainkäyttövaltuuksia eli 

oikeutta antaa sitovia ratkaisuja yksittäistapauksiin heillä ei normaalisti ole. 

Vanhimmat kansainväliset suositukset nimenomaan epäsivät heiltä tämän 

oikeuden. Kehitys ei kuitenkaan päättynyt yksittäistä oikeudenhakijaa neu-

voilla, kustannuksista vastaamalla tai asiaa ajamalla auttavaan asiamieheen. 

Uusimmat julkiset asiamiehet ovat myös saaneet suoraa lainkäytöllistä valtaa.

Uusin asiamiestyyppi muistuttaa näin yhä enemmän lainkäyttöelintä 

eli tuomioistuinta. Tällainen asiamies nauttii tuomarin tapaan henkilökoh-

taisesta riippumattomuudesta: hänellä on esimerkiksi lakisääteinen erot-

tamissuoja. Kun asiamiehellä on lisäksi lainkäyttövaltuuksia, toisin sanoen 

oikeus tehdä sitovia päätöksiä yksittäisissä tapauksissa, hän ansaitsee asi-

allisesti nimityksen lainkäytöllinen julkinen asiamies. Hänelläkin on taval-

lisesti valvonta- ja sääntelytehtäviä, joten kansalaisten auttaminen oikeuk-

siinsa ei ole hänenkään päätehtävänsä. Tämä johtuu tosin paljolti siitä, että 

lainkäytöllisellä asiamiehellä ei ole tarvetta oikeudenhakijan auttamiseen 

tai tukemiseen, esimerkiksi avustamiseen oikeudenkäynnissä. Hän kun voi 

omalla päätöksellään saattaa kansalaisen tämän oikeuksiin. Tämä uusin asia-

miehen arkkityyppi yhdistää innovatiivisesti vanhoja ja uusia ominaisuuksia. 

Parlamentaarisilta asiamiehiltä lainataan perustavanlaatuinen riippumatto-

muus, yksityisen sektorin asiamiehiltä omaksutaan oikeus puuttua yksityisiin 

oikeussuhteisiin, tuomioistuimilta lainataan oikeus riittävään rahoitukseen 

ja tuomareilta heille ominainen lainkäyttövalta. Jos parlamentaarisille asia-

miehille kuului jälkikäteinen laillisuuskontrolli, yksityisen sektorin asiamie-

het saivat missiokseen oikeudenhakijoiden auttamisen oikeuksiinsa, mutta 

uusin asiamiestyyppi on jo selvä lainkäyttöelin. Hän ei enää auta kansalaisia 

oikeuksiinsa vaan tekee näistä oikeuksista päätöksiä.
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Voi olla, että tietosuojavaltuutetun rooli enteilee perustavan laatuista 

muutosta asiamiehen valtuuksissa eli siirtymistä lainkäytöllisen asiamie-

hen malliin.220 Tulevaisuus access to justice -kehityksessä voi hyvinkin kuu-

lua tällaiselle asiamieslainkäytölle. Tyytyminen asianajolliseen rooliin ei 

ole kovin tuloksellista. Jos yleinen lainkäyttö on kansalaiselle hidas, kallis ja 

riskialtis vaihtoehto hakea oikeuksiaan, se on tietenkin sitä myös julkiselle 

asiamiehelle, joka yrittää sen kautta toteuttaa oikeussuojatehtäväänsä. Siinä 

julkinen asiamies pakotetaan joko ryhtymään asianosaiseksi tai asianosai-

sen lakimieheksi. Access to justice -periaatteen kannalta se on vaatimaton 

edistysaskel: se toki poistaa joitakin oikeudenkäynnin esteitä, esimerkiksi 

madaltaa taloudellista oikeudenkäyntikynnystä ja nähtävästi hieman myös 

henkistä ja sosiaalista kynnystä. Lähteekö kehitys laajemmin uudelle tielle, 

jää arvailtavaksi. Se siirtymä hallinnolliseen riidanratkaisuun tai hallinnol-

liseen oikeussuojaan (mitä termiä uudesta ilmiöstä voitaneen käyttää), joka 

on havaittavissa tietosuojavaltuutetussa, on selitettävissä myös tietosuojan 

erityispiirteillä tai vahvalla EU-vaikutuksella. Tämä merkitsisi, että oikeutta 

haettaisiin, nyt ainoastaan enemmän julkisen asiamiehen kautta tai avulla, 

edelleen yleisiltä tuomioistuimilta myös ennustettavassa tulevaisuudessa.

Pohjoismaiset asiamiehet ovat kansainvälisessä vertailussa huomattavan 

tyypillisiä. Heitä on vähemmän kuin heidän virkaveljiään isoissa maissa, ei-

kä erikoistuminen ole edennyt yhtä pitkälle. Tämä on tietenkin luonnollinen 

seuraus oikeusjärjestysten kokovaihtelusta. Heidän toiminta-alueensa seu-

raavat samoin eräin poikkeuksin kansainvälistä trendiä. Jos haetaan jotain 

pohjoismaille ominaista, se on, kuten jo todettiin, oikeussuojatehtävän ko-

rostuneempi painotus. Yksittäisten oikeudenhakijoiden auttaminen kuuluu 

monen julkisen asiamiehen lakisääteisiin tehtäviin, eikä sen justifikaatiosta 

edes keskustella: kysymys on, jos jostain, voimavarojen riittämisestä, sillä 

yksittäisen oikeudenhakijan tukeminen sitoo merkittävästi voimavaroja. Vas-

taavasti monissa maissa korostuneet tutkinta- ja raportointivelvoitteet jäävät 

taka-alalle pohjoismaissa, sillä pohjoismainen asiamies ei ole tutkiva elin.

Toiminnan erilaisesta painotuksesta seuraa, että ombudsman-tutkimuk-

sessa julkisia asiamiehiä koskevat lukuisat kansainväliset suositukset löytä-

220.  Tähän viittaa se, että tietosuojavaltuutetun kaltaisten asiamiesten kohdalla käytetyn kon-
septin tehokkuutta on ihailtu, ”in particular the extent to which this has filled the gap created 
by increasingly expensive, formalistic and inaccessible formal systems of justice.” Näin Om-
budsman schemes and effective access to justice 2018 s. 5. 
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vät yllättävän harvoin kaikupohjaa pohjoismaista. Käsiteltävät ongelmat ja 

suosituksia vaativat toimintamuodot ovat usein tuntemattomia tai ainakin 

vieraita pohjoismaisissa asiamiesinstituutioissa. Esimerkiksi muutamassa 

maassa kiistanalainen oikeus julkaista tutkimusten tuloksia (eli ’raportointi’) 

on ollut täällä aina itsestään selvää. Toisinaan suosituksissa on ollut tarpeen 

jopa vaatia, että julkiselle asiamiehelle tehdyt valitukset täytyy ylipäätään 

kirjata, mikä kertoo paljon toiminnan heikosta tasosta joissakin maissa.221 

Raportoinnin todellista tai kuviteltua tärkeyttä kuvastaa, että joissakin suosi-

tuksissa raportoinnista yritetään tehdä oma prosessinsa. Niille tahoille, joita 

raportissa arvioidaan tai oikeammin tullaan arvioimaan kielteiseen sävyyn, 

on nimittäin ennen julkaisemista varattava tilaisuus vastata havaintoihin 

ja suosituksiin!222 Pohjoismaissa tiettävästi tällaisia ajatuksia ei ole esitetty. 

221.  Näin The Role of Ombudsman Institutions in Open Government 2018 s. 29. Asiamies-
lainkäyttöä voisi myös kutsua hallinnolliseksi lainkäytöksi, ellei se veisi ajatuksia samalla hal-
lintolainkäyttöön. Siinä taas käsitellään julkisen vallan ja yksityisen erimielisyyksiä, kun taas 
asiamieslainkäyttö pääsääntöisesti keskittyy yksityinen/yksityinen –suhteeseen.  
222.  Näin governmental ombudsman standards 2003 s. 10. Tällä ei haluta sanoa, että tilaisuu-
den varaaminen – eli eräänlainen vastapuolen kuuleminen – olisi tarpeetonta tai vähemmän 
sopivaa. Pikemminkin sitä voidaan pitää jopa hyvänä käytänteenä, mutta sitovana velvoitteena 
sitä on mahdotonta pitää. Vastapuolihan voi tuoda kantansa esiin omatoimisesti, viime kädessä 
omalla tutkimuksellaan. Pohjoismaissakin on nähty, että asiamiesten tyypilliset vastapuolet, 
normaalisti institutionaaliset toimijat, löytävät ongelmitta omat puhetorvensa.  





1134. Säädöspohja, vastuu, 
roolin muotoutuminen

4.1 Lakisystematiikka, säädöspohjan 
arviointia

Yksityisen sektorin asiamiehet rakentuvat samalle idealle, joka aikanaan loi 

tässä tutkimuksessa parlamentaarisiksi kutsutut asiamiehet. On näin itses-

tään selvää, että parlamentaarisia asiamiehiä koskevat säädökset ovat toimi-

neet esikuvana asiamiesjärjestelmän laajetessa yksityisiin toimijoihin. Vaik-

ka sääntelyteoreettinen jatkumo on selvä, asia erikseen on, milloin näille 

esikuvasäädöksille annetaan uudessa kontekstissa tulkinnallista merkitystä. 

Asiamieskategorioiden tehtävät ja asema nimittäin ovat perustavasti erilai-

set. Erot näkyvät sekä lakisystematiikassa että lakitekniikassa. Nykyinen laki 

eduskunnan oikeusasiamiehestä (197/2002) on suhteellisen uusi, mutta se 

edustaa vielä vanhaa sääntelytraditiota. Laki ohjaa varsin tarkasti kantelun 

tekemistä (2 §) ja kantelun käsittelyä (3 §). Jälkimmäinen pykälä määrää sa-

malla oikeusasiamiehen keskeiset valtuudet. Hänellä on oikeus ryhtyä toi-

miin, joihin on ”aihetta”. Säännös voidaan ymmärtää yhtä perustellusti joko 

itsestään selvyyden esiin tuomiseksi (’totta kai jotain pitää tehdä’) tai erään-

laiseksi yleisvaltuudeksi. Jälkimmäisessä luennassa oikeusasiamies saa teh-

dä myös sellaista, mistä oikeusasiamieslaki ei erikseen säädä tai mihin se ei 

varta vasten anna lupaa, esimerkiksi avustaa kantelijaa siinä rikos- tai riita-

asiassa, mihin kantelu liittyy. Pykälän lopussa todetaan lisäksi, että oikeus-

asiamies voi ilmoittaa kantelijalle, mitä oikeussuojakeinoja hänen käytet-

tävissään on, ja antaa kantelijalle ”tarpeellista ohjausta”. Joistakin toimista 

kuten esitutkinnan käynnistämisestä ja virkamiesten saamista huomautuk-

sista vastaisen varalle laissa on lisäksi täsmentäviä säännöksiä.

Uusin sääntelykerros on laki tiedustelutoiminnan valvonnasta vuodelta 

2019. Laissa ovat uutta lähinnä säännökset kansalaisten kanteluoikeudesta 

(11 §) sekä aitona innovaationa säännös kantelun tehneen kansalaisen oi-

keudesta tulla kuulluksi, kun valtuutettu käsittelee hänen asiaansa (13 §). Tä-
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tähän edellytettiin kansainvälisissä suosituksissa. Näin kansalainen pääsee 

edistämään (’ajamaan’) asiaansa julkisen asiamiehen tarjoamassa forumissa, 

toisin sanoen, kommentoimaan asiassaan kertynyttä aineistoa sekä esittä-

mään uusia argumentteja ja uutta näyttöä.223 Muutoinhan vastapuolelle, esi-

merkiksi kantelun kohteena olevalle viranomaiselle, jäisi tavallaan viimeinen 

sana. Pari vuosikymmentä vanhempi laki eduskunnan oikeusasiamiehes-

tä nimittäin kantaa huolta vain siitä, että ”valvottava”, esimerkiksi kantelun 

kohde eli käytännössä viranomainen, tulee kuulluksi kantelua käsiteltäessä 

(9 §). Totta kylläkin on, että kantelijalle on vuosikymmenien ajan ja nähtä-

västi aina varattu tilaisuus eräänlaisiin lisäkirjelmiin, vaikka laki ei ole sitä 

nimenomaan vaatinut. 

Ensimmäinen suomalainen (julkinen) asiamies, joka sai nimenomaisen 

access to justice -roolin yksityisellä sektorilla, oli kuluttaja-asiamies.224 Tämä 

kuluttaja-asiamiehen avustamisrooli oli aikanaan suomalainen innovaatio ja 

lisäys pohjoismaiseen peruskonseptiin.225 Lainsäädännön iän muistaen ku-

luttaja-asiamiehen avustajan rooli on hämmästyttävän hyvin ja jopa edistyk-

sellisesti säännelty. Sääntelyn lähtökohdat ovat myös kestäneet lainsäädän-

nön uudistukset. Toimialan nykyinen organisaatiomalli eli laki Kilpailu- ja 

kuluttajavirastosta seurailee uskollisesti aikaisempaa lakia. Laki määrää ku-

luttaja-asiamiehen oikeudesta avustaa oikeudenhakijaa oikeudenkäynnissä, 

kustannusten maksamisesta viraston toimintamenoista sekä avustamisesta 

aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, jos oikeudenkäynti voitetaan (13 

§). Mitä tulee ensimmäiseen, kuluttaja-asiamies ”voi” avustaa tai määrätä 

alaisensa virkamiehen avustamaan kuluttajaa ”yksittäisessä asiassa”. Avus-

tamisen edellytyksenä kuitenkin on, että avustaminen on lain soveltamisen 

ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää taikka elinkeinonharjoittaja ei 

noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä (1 mom.). Momentti ei sanamuo-

tonsa mukaan anna merkitystä sille, onko kuluttaja kantaja tai vastaaja. Se 

ei myöskään muodollisesti vaadi, että asia olisi käsitteellisesti kuluttaja-asia. 

223.  Tiedusteluvaltuutettu on ainoa parlamentaarinen asiamies, joka on saanut äskettäin 
kielteistä huomiota mediassa. Ks. Helsingin Sanomat 27.3.2021: ”Oikeuskansleri julkaisi tie-
dustelulakilausunnon”. Yksi arvostelun teemoista oli se, että valtuutettu ei ilmoita saamiensa 
kanteluiden ja tutkimispyyntöjen määriä. 
224.  Nykyisistä yksityisen sektorin asiamiehistä ks. esimerkiksi Mäenpää 2018 s. 293. Hän sijoit-
taa ne otsikon ”Erityiset valvontaviranomaiset” alle. Kaikkia tämän tutkimuksen käsittelemiä 
julkisia asiamiehiä ei mainita, toisaalta taas luettelossa ovat muun muassa potilasasiamies ja 
sosiaaliasiamies, joita tämä tutkimus ei laske aidoiksi julkisiksi asiamiehiksi.
225.  Ks. lähemmin Viitanen 2017 s. 474. 
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Tämä kuitenkin seuraa siitä, että avun saajan on lain mukaan oltava asiassa 

kuluttaja. Säännöksen kirjoitustavassa näkyy selvimmin sääntelyn ikä. Aika-

naan virkamies-asianajaminen oli varsin yleistä, kun taas nykyisin asianaja-

minen oikeudenkäynnissä on siirtynyt siihen erikoistuneiden lakimiesten ku-

ten asianajajien tehtäväksi. Kirjaimellisesti tulkiten kuluttaja-asiamies ei saisi 

käyttää avustamisessa ulkopuolista lakimiestä. Tämä tulkinta on kuitenkin 

liian ahdas, ja itse asiassa toinen momentti mahdollistaa ulkopuolisen laki-

miehen käyttämisestä johtuvien kustannusten korvaamisen. Pulmaksi tosin 

jää teoriassa, kuka lakimiehen valitsee; käytännössä siitä syntynee aina sopu. 

Pykälän toinen momentti antaa kuluttaja-asiamiehelle mahdollisuuden 

maksaa kuluttajan ja vastapuolen oikeudenkäyntikustannukset viraston toi-

mintamenoista. Tällöin ollaan lähellä intressiperäistä sivullisrahoitusta, josta 

on teoriassa helppo löytää yhtäläisyyksiä kaupalliseen rahoitukseen.226 Toki 

yhtä oikeutetusti kuluttajan kustannusten maksamista voidaan pitää erityise-

nä julkisen oikeusavun sovelluksena. Mitään edellytyksiä tai rajoituksia mak-

samiselle ei laissa aseteta, mikä lienee tulkittava merkiksi kuluttaja-asiamie-

hen laajasta harkintavallasta. Tapauksen on kuitenkin oltava ensimmäisessä 

momentissa mainittu asia. Tällaista vapaata harkintaa onkin tutkimuksessa 

pidetty perustavanlaatuisena edellytyksenä julkisen asiamiehen roolille. To-

sin hieman paradoksaalisesti harkintaa on kuitenkin tutkimuksessa haluttu 

jäsentää ja samalla ohjata. Asiamiehen on muun muassa arvioitava, saako 

hän toimillaan asiassa aikaan mielekkään (’meaningful’) lopputuloksen ja 

liittyykö asiaan laajempi yleinen intressi.227 Totta on, että punnintaohje on 

asiallisesti järkevä, jopa itsestään selvyys. 

Toisen momentin sanamuoto panee lukijan myös kysymään, onko kulut-

taja-asiamiehen samalla avustettava kuluttajaa kyseisen asian hoitamisessa 

vai riittääkö, että asia on ensimmäisessä momentissa tarkoitettu tärkeä kulut-

taja-asia. On myönnettävä, että sanamuoto jossain määrin tukisi tällaista kyt-

kentää, mutta access to justice -periaate puhuu sitä vastaan. Sitä tukee myös 

tarkoituksenmukaisuus ja kustannustehokkuus. Tulkinta merkitsee, että ku-

luttaja-asiamies voi joko avustaa ja korvata kustannuksia tai pelkästään teh-

dä jompaakumpaa. Avustaminen ja kustannusten korvaaminen ovat toisin 

sanoen eri asioita, mikä sallii kaikki näiden auttamismuotojen yhdistelmät 

ja myös kustannusten osittaisen korvaamisen. Jossain tilanteissa on varmasti 

226.  Ks. Koulu 2020 s. 220.
227.  Ks. lähemmin Martin 2011 s. 3.
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työekonomista, että kuluttajaa ei avusteta ajamalla asiaa, mutta esimerkiksi 

hänen todistelukustannuksensa kuten asiatuntijalausuntojen menot korva-

taan. Lakiteknisesti säännös olisi toki pitänyt kirjoittaa selkeämmäksi. Laki 

edellyttää lisäksi kuluttaja-asiamiehen päätöstä korvaamisesta mutta jät-

tää avoimeksi, milloin päätös siitä tehdään. Kuluttajan etu ymmärrettävästi 

vaatisi, että hän tietää korvaamisesta ja etenkin vastapuolelle tuomittavien 

kustannusten korvaamisesta ennen oikeudenkäyntiin ryhtymistään. Viran-

omainen taas mielellään haluaisi tietää kustannusten määrän ennen pää-

töstään niiden maksamisesta. Kustannusten maksaminen ei edellytä, että 

oikeudenhakija huomaa sitä pyytää. Periaatteessa myös vastapuoli voi pyy-

tää, että kuluttaja-asiamies korvaa hänen oikeudenkäyntikulunsa, jos hän 

voittaa oikeudenkäynnin.228 

Pykälän kolmas momentti laajentaa vastapuolen vastuuta oikeudenkäyn-

tikuluista. Jos apua saaneen kuluttajan vastapuoli häviää asian, hän on velvol-

linen korvaamaan valtiolle kustannukset kuluttajan avustamisesta samojen 

perusteiden mukaan kuin oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta säädetään. 

Tämä tarkoittaa yhtäältä toisen momentin perusteella kuluttajalle tämän kus-

tannuksista maksettuja korvauksia, toisaalta kohtuullisia ja tarpeellisia kus-

tannuksia itse avustamisesta (OK 21:8). Nämä kustannukset ovat laskennalli-

sia, muutoinhan määre ”kohtuullinen” olisi turha. Määre vie samalla siihen, 

että laskentaperusteena ei käytetä asianajopalvelujen markkinahintaa. Ver-

tailuna todettakoon, että valtio saa korvauksen avustamisen kustannuksista 

myös, kun konkurssiasiamies on avustanut konkurssivelallista, velkojaa tai 

pesänhoitajaa konkurssiasiassa tai konkurssiin liittyvässä oikeudenkäynnissä 

(laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta 109/1995 15 §). Rajoitusta ”koh-

tuullinen” sen sijaan ei tässä laissa ole. Määräyksiä täydentää vielä lain kielto 

valittaa sellaisesta kuluttaja-asiamiehen päätöksestä, joka koskee kuluttajan 

avustamista, ryhmävalituksen tekemistä tai ryhmäkanteen nostamista (16 

§). Kannattaa huomata, että kummassakaan tapauksessa vastapuoli ei jou-

du korvaamaan niitä julkisen asiamiehen laskennallisia kustannuksia, jotka 

aiheutuvat tämän antamasta niin sanotusta pehmeästä avusta eli oikeuden-

hakijan neuvomisesta tai auttamisesta oikeudenkäyntiin valmistautumises-

228.  Tällainen pyyntö on ajateltavissa lähinnä silloin, kun kuluttaja-asiamies de facto avus-
taa oikeudenhakijaa. Asia erikseen on, että vastapuolen neuvottelupositio on heikko, kun taas 
avustettava oikeudenhakija voi asettaa kustannusten korvaamisen ehdoksi sille, että hän ol-
lenkaan antautuu asianosaisena oikeudenkäyntiin. 



117

Säädöspohja, vastuu, roolin muotoutuminen

sa, jos asiamies ei avusta itse oikeudenkäynnissä. Tämä johtuu siitä, että OK 

21 luku ei koske sivulliselle aiheutuneita kustannuksia. Nämä kustannukset 

eivät myöskään sisälly niihin asianosaiskustannuksiin, joista asianosaisella 

itsellään on periaatteessa oikeus saada korvaus.229 Näin ollen voidaan sanoa, 

että myös vastapuoli jossain määrin saa hyötyä julkisen asiamiehen avun 

maksuttomuudesta. 

Lähempi tarkastelu tuo esiin sääntelyn tosiasialliset aukot. Organisaa-

tiolaki antaa asiamiehelle pelkän valtuuden – jargonin mukaan mandaatin 

– kansalaisen ”avustamiseen”. Itse ”avustamisesta”, sen muodosta tai menet-

telytavoista (eli ’asianajamisesta’) puhumattakaan ei ole säännöksiä. Tämä 

johtaa fundamentaaliseen kysymykseen, mistä avustaminen saa sisältönsä. 

Kuten edellä todettiin, tutkimuksessa on oletettu, että itse avustustehtävä ja 

sen toteuttaminen jäävät periaatteessa toimeksiantoja, etenkin niin sanot-

tua kaupallista toimeksiantoa koskevien periaatteiden varaan, ellei nimen-

omaan ole toisin säädetty.230 Tällaisia nimenomaisia säännöksiä ei kylläkään 

toistaiseksi ole. Asianajotoimeksiannon periaatteet taas rakentuvat tosiasi-

allisesti Suomen Asianajajaliiton itsesääntelyn, käytännössä niin sanottujen 

tapaohjeiden varaan. 

Vaikka julkisten asiamiesten järjestelmä oli alkujaan napanuora vaihtoeh-

toiseen riidanratkaisuun, organisaatiolait eivät tavallisesti mainitse esimerkik-

si sovittelua yksittäistapauksissa yhtenä ”avustamisen” muotona. Toki selvää 

on, että yleiskielisesti avustamiseen on helppo lukea oikeudenhakijan autta-

minen esimerkiksi tuomioistuinsovittelussa. Sen sijaan lait eivät tiukasti tulkit-

tuna sallisi sitä, että julkinen asiamies ottaa sovittelijanrooli oikeudenhakijan 

ja hänen vastapuolensa riidassa. Neuvottelun (johon julkisella asiamiehellä 

on aina mahdollisuus) ja sovittelun raja on kuitenkin niin epämääräinen, et-

229.  Asianosaiskustannusten heikosta korvattavuudesta ks. esimerkiksi Jokela 2019 s. 93. Uu-
dessa tutkimuksessa puhutaan tässä yhteydessä joskus ”oikeudenkäynnin unohdetuista kus-
tannuksista”. Ks. Koulu 2020 s. 103. Tällaiset kustannukset jäävät pääsääntöisesti korvaamatta, 
joten tosiasiallisesti voittanutkin asianosainen aina häviää oikeudenkäynnissä.   
230.  Asianajotoimeksiannosta omana sopimustyyppinä ks. Järvinen 2010 s. 28. Toimeksiannon 
merkitys ei riipu siitä, toimiiko lakimies avustajana vai asiamiehenä. Toimeksianto muodostaa 
toimeksiantajan ja toimeksisaajan välisen ”perussuhteen” myös silloin, kun asianosaiselle on 
määrätty avustaja oikeusapulain perusteella. Ks. Lehtinen 2014 s. 89. Myös ammattiliitojen oi-
keusavun ja julkisen asiamiehen antaman oikeudellisen avun perustana on viime kädessä vas-
taava toimeksianto, vaikka se useimmiten on pakko konstruoida osapuolen käyttäytymisestä, 
käytännössä siitä, että oikeusapua tai oikeudellista apua annetaan sekä otetaan vastaan. Näin 
osapuolten oikeudet ja velvollisuudet kyetään jotenkin määrittelemään tämän ”perussuhteen” 
kautta. Ks. lähemmin Koulu 2020 s. 151 ja 247. 
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tä kiistely julkisen asiamiehen sovitteluvaltuudesta yksittäisessä kiistassa on 

vailla käytännön merkitystä. Tässä tutkimuksessa julkisen asiamiehen aktiivis-

ta sovittelijan roolia pidetään periaatteessa sallittuna, mutta sitä ei suositella.

Erikseen määrätään, että kuluttaja-asiamies voi ”omasta aloitteestaan” 

saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ryhmävalituksena riita-asian, 

joka kuuluu lautakunnan toimivaltaan ja joka voidaan tällaisena asiana kä-

sitellä (14 §).231 Säännös ryhmäkanteesta sisältää saman oikeuden ja viittaa 

ryhmäkannetta koskevaan lakiin (15 §). Tosin tästä pykälästä puuttuu mainin-

ta omasta aloitteesta. Jos valtuuksien sääntelyjärjestyksestä jotain päätellään, 

niin ensisijaiseksi keinoksi, jolla kuluttaja-asiamies tukee oikeutta hakevaa 

kuluttajaa, on ajateltu kuluttajan avustamista oikeudenkäynnissä. Ryhmä-

kanne puolestaan on siinä viimesijainen keino.232 Asia erikseen on, että sään-

nöksiä kirjoitettaessa on tuskin ajateltu toimenpiteiden tärkeysjärjestystä. 

Pikemminkin kuluttajan avustaminen yksittäisessä oikeudenkäynnissä vai-

kuttaa varsin kustannustehottomalta access to justice -näkökulmasta. Enem-

pää tämä organisaatiolaki ei kuluttaja-asiamiehen valtuuksista kerro. Avoi-

meksi jää näin muu osallistuminen oikeudenkäynteihin, esimerkiksi saako 

kuluttaja-asiamies ryhtyä oikeudenkäynnissä väliintulijaksi, asiantuntijaksi 

tai todistajaksi.233 Samoin lukija on pakotettu pohtimaan, voiko kuluttaja-

asiamies olla ’tavallisessa’ oikeudenkäynnissä asianosaisena, esimerkiksi 

kantajana, jos oikeudenhakijana ollut kuluttaja on siirtänyt hänelle oikeu-

tensa.234 Tätä niin sanottua siirronsaajan kanne -konstruktiota on suositeltu 

muun muassa Ruotsissa, jos kuluttaja-asiamies haluaa estää sen, että apua 

saava kuluttaja luopuu kanteestaan, myöntää vastapuolen kanteen tai tekee 

huonon sovinnon.235 Tällöin kuluttaja-asiamies menettää sen edun, minkä 

edullinen ennakkotapaus toisi hänen valvonta- ja sääntelyrooliinsa. 

Kuluttaja-asiamiehen organisaatiolaki sisältää myös edellä viitatun muu-

toksenhaun kiellon. Se kattaa sekä oikeudellista apua pyytäneen että vas-

tapuolen valitukset. Jälkimmäinen kielto on kiistatta aiheellinen: muutoin 

231.  Ryhmävalituksen muodollisesta ja tosiasiallisesta käyttöalasta ks. Koulu 2017b s. 255. Kei-
nona saattaa suuri määrä kuluttajia oikeuksiinsa ryhmävalitusinstituutiota ei voi kehua erityi-
sen onnistuneeksi. Ryhmävalitusta käsitellään lähemmin jäljempänä jaksossa 6.1.2.
232.  Suomalaisesta ryhmäkannekonseptista pohjoismaisessa vertailussa ks. Viitanen 2009 
s. 599.
233.  Tähän palataan jäljempänä luvussa 6.
234.  Ks. jäljempänä jakso 5.3.1. ja 6.3.
235.  Koulu 2017b s. 55 ja 161.
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vastapuoli voisi myönteisestä apupäätöksestä valittamalla kasata oikeuden-

hakijan tielle sellaisia esteitä, joista yritetään päästä avustamisella eroon. Sen 

sijaan on vaikeampi sanoa, miksi kielteisen päätöksen saanut oikeudenhakija 

ei saisi hakea päätökseen muutosta. Syy voi olla (vaikkakaan sitä ei myön-

netä) yksinkertaisesti halu vapauttaa kuluttaja-asiamies siitä aiheutuvasta 

lisävaivasta. Vaihtoehtoinen selitys olisi oikeudellisen avun todellinen tai 

näennäinen harkinnanvaraisuus. Muutoksenhaku kun olisi joka tapaukses-

sa tuomittu epäonnistumaan. Vähitellen vastaavia muutoksenhaun kieltoja 

on tullut myös muiden asiamiesten organisaatiolakeihin. Muun muassa va-

littaminen konkurssi-asiamiehen päätöksestä kiellettiin vuonna 2019, ellei 

toisin säädetä. Tosin kielto koskee kaikkia kyseisen asiamiehen ”tämän lain 

nojalla” tekemiä päätöksiä (laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta 16a 

§).236 Näin vanha ongelma muutoksenhausta avustamispäätökseen, josta va-

littamista ei ole laissa kielletty, menettää vähitellen käytännön merkitystään. 

Vaikka organisaatiolait ovat aukollisia ja usein yksityiskohdissa tulkin-

nanvaraisia, niiden perusteella julkisen asiamiehen asema ja valtuudet ovat 

kuitenkin lopulta jotenkin määriteltävissä. Määrittely kuitenkin vaikeutuu 

merkittävästi, kun kysymyksessä on niin sanottu hybridisääntely. Siinä sekä 

kansallinen laki että EU-säädös antavat määräyksiä julkisesta asiamiehestä. 

Esimerkin tällaisesta kahden tason sääntelystä tarjoaa tietosuojavaltuutet-

tu. Kansallisena organisaatiolakina toimii tietosuojalaki (1050/2018), jossa 

on kuitenkin paljon muitakin säännöksiä, etenkin säännöksiä kansalaisten 

oikeuksista. Tietosuojavaltuutettu on kuitenkin samalla unionin lainsäädän-

nön mukainen kansallinen valvontaviranomainen, mikä tuo hänet EU:n ylei-

sen tietosuoja-asetuksen piiriin.237 Näin tietosuojavaltuutettu saa tehtävän-

sä – ja samalla toimivaltuutensa – osaksi kansallisesta laista, osaksi unionin 

asetuksesta. 

Oli kyseessä tavallinen tai hybridisääntely, asiamiesten toimenkuvissa 

ilmenee pääpiirteittäinen kirjo. Tietosuojavaltuutettu on selkeästi toimi-

236.  HE 221/2018 vp yleisperustelut kohta 2.3.5. 
237.  Ks. lähemmin Krakau-Haapasalo 2020 s. 271. Tietosuojavaltuutettu voi, kuten todettiin, 
antaa kansalaisille suoraa – ja tässä tutkimuksessa hallinnolliseksi kutsuttua – oikeussuojaa, 
toisin sanoen esimerkiksi antaa määräyksiä, miten kansalaisen oikeus tarkastaa tietoja toteutuu 
ja miten rekisteritietoja korjataan. Valtuutettu voi asettaa määräystensä tehosteeksi uhkasakon, 
ja muutoksenhaku etenee hallintolainkäytön linjaa. Nopeaa apua oikeudenhakijat eivät näh-
tävästi saa. Oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista valtaosa koski asian käsittelyn hitautta 
tietosuojavaltuutetun toimistossa. Ks. edellä jakso 2.3.
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alaansa sääntelevä, hallinnoiva ja valvova viranomainen. Sen enempää tie-

tosuojalaki kuin EU-asetuskaan eli yleinen tietosuoja-asetus eivät mainitse 

avustamisesta oikeudenkäynnissä, oli kysymys tietosuojavaltuutetun tehtä-

vistä tai toimivaltuuksista. Varmaa vastausta tietosuojavaltuutetun tehtävä-

kuvasta ei kuitenkaan voida säädöstekstien perusteella antaa. Kansallisen 

lain mukaan hänellä voi olla ”myös muita tässä tai muussa laissa säädeltyjä 

tehtäviä ja toimivaltuuksia” (tietosuojalaki 14.1 §). Kauimpana oikeussuoja-

tehtävästä yksittäisissä asioissa lienee lapsiasiavaltuutettu. Avustamista oi-

keudenkäynnissä (tai ylipäätään oikeuksiin pääsyssä) ei mainita tehtävänä 

laissa lapsiasiavaltuutetusta (1221/2014 2 §). Niiden sijasta lapsiasiamiehen 

tehtäväkuvassa korostuvat toimialan seuraaminen ja lainsäädännön kehit-

täminen.238 Hallituksen esityksessä lapsiasiavaltuutetun tehtäväksi määri-

telläänkin ”yleisen tason vaikuttaminen”. Tätä vielä tarkennetaan sanomalla, 

että valtuutettu ei suorita ”jälkikäteistä yksittäistapauksittaista valvontaa”.239 

Tästä voidaan päätellä, että lainsäätäjä ei ole ajatellut, että hän toimisi esi-

merkiksi avustajana yksittäisissä lasta koskevissa oikeudenkäynneissä. Se ei 

tietenkään estä kysymästä, voiko valtuutettu kuitenkin puuttua yksittäiseen 

riitaan esimerkiksi väliintulijana tai antamalla asiassa asiantuntijalausun-

non. Oli niin tai näin, kuluttaja-asiamies, konkurssiasiamies sekä yhdenver-

taisuus- ja tasa-arvovaltuutettu ovat joka tapauksessa sellaisia moniroolisia 

julkisia asiamiehiä, joille kuuluu kiistatta myös oikeudenhakijan auttami-

nen yksittäistapauksissa. He voivat vähintäänkin esiintyä oikeudenhakijan 

avustajina. Eri asia on, että heidän roolinsa yksittäisissä riidoissa on saanut 

vaihtelevan sääntelyn.

Sääntely tasa-arvovaltuutetun antamasta avusta oikeudenkäynnissä on 

erityisen minimalistista. Laki valtuuttaa valtuutetun avustamaan oikeuden-

käynnissä (”saa avustaa”), jos siinä vaaditaan hyvitystä tai korvausta. Oikeutta 

238.  Tosin lapset mainitaan kansainvälisissä suosituksissa sellaisena erityisryhmänä, jolla pi-
täisi olla normaali oikeussuojaa antava julkinen asiamies. Lapset, naiset ja kuluttajat on tässä 
yhteydessä tapana rinnastaa. Ks. edellä jakso 3.1.2.  Myös vanhusasiavaltuutetun toimenkuva 
on rajattu: eduskunnan tiedotteen mukaan hän ei ota vastaan kanteluita vaan ”seuraa lainsää-
däntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa”. Tässä hän on, hieman tarpeettoman tuntuisesti, 

”itsenäinen ja riippumaton” (laki vanhusasiavaltuutetusta 1 §). Seuraaminen kun ei aiheuta 
mainittavia riippumattomuuden ongelmia.  
239.  Ks. HE 19/2014 vp. s. 9. Tarvetta yksilölliselle oikeudelliselle avulle tunnetusti vaikeissa 
huolto- ja elatusriidoissa varmasti olisi. Lapsiasiat lienevät asiaryhmä, jossa tavallisen kansa-
laisen on kaikkein vaikeinta päästä oikeuksiinsa. Asiat ovat hyvin työintensiivisiä, ja ne jäävät 
kaikkien muiden rahoitusmuotojen paitsi julkisen oikeusavun katveeseen.  
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hakevan rahamääräistä avustamista kyseinen laki ei tunne, eikä se määrää 

myöskään valtiolle aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta, kun oikeu-

denhakijaa on avustettu. Samoin avoimeksi jää, onko oikeutta hakevalla oi-

keus saada oikeudellista apua, jos lain edellytys avustamiselle eli asian olen-

nainen merkitys täyttyy. Yhdenvertaisuusvaltuutettu puolestaan voi avustaa 

tai määrätä alaisensa virkamiehen avustamaan syrjinnän, vastatoimien tai 

ihmiskaupan uhria ”tämän oikeuksien turvaamisessa” (laki yhdenvertai-

suusvaltuutetusta 1326/2014 7 §). Toisin kuin kuluttaja-asiamies hän voi myös 

tarvittaessa hankkia uhrille oikeusapua, mikä sisältänee myös oikeuden pal-

kata ulkopuolinen lakimies asiaa hoitamaan.

Sääntelyn fragmentaarisuus selittyy paljolti rakenteellisin tekijöin. Lait 

yksityisen sektorin asiamiehistä ovat tyypillisiä organisaatiolakeja vielä sel-

vemmin kuin parlamentaarisia asiamiehiä koskevat lait. Tällaiset lait määrää-

vät lähtökohtaisesti vain julkisen asiamiehen asemasta, tehtävistä ja valtuuk-

sista sekä hänen organisaationsa hallinnosta. Näin säännökset ulkoisesta 

toiminnasta ja sen menettelytavoista ovat tässä kontekstissa sivuseikka. On 

luultavasti kuviteltu, että aineellinen sektorilainsäädäntö täyttää riittäväs-

ti jääviä aukkoja tai että sääntely täydentyy tavalla tai toisella ulkopuolisis-

ta lähteistä. Tavallaan yllätys on, että kuluttaja-asiamiehen avustusrooli sai 

jo puoli vuosisataa sitten niinkin yksityiskohtaiset säännöt kuin sai. Selitys 

suhteelliseen yksityiskohtaisuuteen lienee ollut siinä, että tällainen toiminta-

muoto oli silloin uusi ja hieman vieroksuttukin. Myöhemmissä organisaatio-

laeissa taas voitiin – tämä on olettamus – laskea sen varaan, että konsepti oli 

jo tosiasiallisesti saanut muotonsa. Lakisystematiikasta myös on seurannut, 

että lait on kirjoitettu täysin viranomaisen näkökulmasta. Tästä on toki moi-

tittu kaikkea menettelylainsäädäntöä, mutta julkisten asiamiesten kohdalla 

viranomaiskeskeisyys on poikkeuksellisen vahvaa. Se haittaa erityisesti jul-

kisen asiamiehen sekä häneltä apua pyytävän ja vielä enemmän sitä saavan 

oikeudenhakijan suhteen määrittelyä. Keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet 

joudutaan joko päättelemään teknisluonteisista määräyksistä, johonkin toi-

meen valtuuttavista säännöksistä tai johtamaan yleisistä periaatteista. Kuten 

edellä todettiin, tässä tutkimuksessa käytetään jälkimmäistä lähestymistapaa.

Sektorikohtaisilla organisaatiolaeilla on prosessilaista tutut ongelman-

sa, osaksi päällekkäiset, osaksi aukolliset tehtäväalueet. Niistä taas seuraa 
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sekä positiivisia että negatiivisia toimivaltakonflikteja. Ensimmäisiä syntyy 

niin asiamiesten välille kuin asiamiehen ja muun viranomaisen suhteeseen. 

Tosin Suomessa julkisten asiamiesten verkko on toistaiseksi niin harva, että 

ensimmäiset konfliktit ovat poikkeuksellisia. Sen sijaan esimerkiksi kuluttaja-

asiamiehen ja viestintäviraston sekä kuluttaja-asiamiehen ja finanssivalvon-

nan toimialueet ovat ainakin osaksi päällekkäisiä.240 Mitä enemmän julkisia 

asiamiehiä perustetaan, sitä todennäköisempiä ovat tietenkin myös negatii-

viset toimivaltakonfliktit asiamiesten välillä. Niissä kumpikin kysymykseen 

tuleva asiamies katsoo, että häneltä puuttuu toimivalta asiassa.

4.2 Asian käsittely julkisen asiamiehen 
forumissa (’asiamiesprosessi’)

Silmiin pistävä ero suhteessa parlamentaarisia asiamiehiä koskeviin lakei-

hin on siinä, että yksityisen sektorin asiamiesten organisaatiolait eivät sano 

mitään siitä, miten asiaa – oli se kansalaisen valitus tai asiamiehen omasta 

aloitteestaan esille ottama epäkohta – käsitellään. Näiden käsittelytapojen 

kokonaisuutta on edellä kutsuttu asiamiesprosessiksi.241 Kuten edellä to-

dettiin, parlamentaarisia asiamiehiä koskevissa laeissa on tästä prosessista 

pääpiirteittäiset mutta suhteellisen kattavat säännökset. Vuosikymmenten 

kuluessa asian käsittely heidän tarjoamassaan forumissa on sitä paitsi hi-

outunut ja saanut vakiintuneet rutiininsa. Joissakin maissa siitä, miten yksi-

tyisen sektorin julkinen asiamies käsittelee hänelle tulleet asiat, on annettu 

hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä. Tämä onkin välttämätöntä, jos julkinen 

asiamies on saanut lainkäyttövaltaa, tässä esimerkkinä Puolan pankkialan 

240.  Päällekkäisestä toimivallasta seuraa usein, että julkiset asiamiehet ovat eri mieltä tulkin-
noista ja linjauksista, mikä johtaa ”asiamiesten taistelun” nimellä tunnettuun ilmiöön. Siihen 
on Suomessakin jo törmätty, tosin vain parlamentaaristen asiamiesten välillä. Ks. Helsingin 
Sanomat 15.12.2021: ”Laillisuusvalvojilla eri tulkinnat”. Vastakkain olivat eduskunnan oikeus-
asiamies ja tiedusteluvalvontavaltuutettu. Positiiviseen toimivaltakonfliktiin ajautuvat herkästi 
myös tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu. Näin käy muun muassa, kun syrjintä 
yksittäistapauksessa on samanaikaisesti johtunut esimerkiksi sukupuolesta ja vakaumuksesta 
taikka syrjinnän peruste on epäselvä. Tällaisten tilanteiden on itse asiassa pakko olla varsin 
yleisiä.     
241.  Ks. edellä jakso 2.1. Tutkimuksessa on varoteltu ”yliprosessuaalistamisesta”. Mikä tahansa 
on kuvattavissa ”prosessina”. Oikeusjärjestys sinänsä on ”proceduralization of legal protection 
through establisment of mechanism for its realization”. Ks. Riikka Koulu 2021 s. 97. Tällainen 
käsitteenmuodostus ei kuitenkaan enää selitä mitään. Totta on, että pohjoismaissa asiamies-
prosessi alkaa vasta muotoutua ja koko käsitteen käyttö on lupa kyseenalaistaa.   
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asiamies, joka käsittelee pankin ja sen asiakkaan välisiä riitoja.242 Yleinen ha-

vainto kuitenkin on, että nämäkään määräykset eivät täytä niitä vaatimuksia, 

jotka on tapana asettaa oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille. Asiamies-

lainkäyttö (jos tällaista nimitystä halutaan käyttää) on pikemminkin kauhis-

tus: adversiaalisuudesta ei pidetä kiinni, suullisia käsittelyjä ei sallita, todis-

tajia ei saa kuulla ja käsittely tapahtuu etäyhteyksin.243 Tosin on oikeutettua 

ennustaa, että kehitys vie kohti jäsennetympää ja vastapuolen oikeussuojan 

paremmin muistavaa käsittelyä. Asiamiesprosessi ja asiamieslainkäyttö ovat 

toki käsitteellisesti eri asioita mutta samanaikaisesti saman asian eri puolia.

Jos asiamiehen toiminta halutaan formalisoida, se etenee valvonta-asi-

asta ”auttamisasiaan” tai yleisemmin oikeussuoja-asiaan. Valvonta tuo esiin 

epäkohdan, siitä kärsivät kansalaiset heräävät vaatimaan oikeuksiaan, ja jul-

kinen asiamies ottaa toimekseen heidän auttamisensa. Valvonta-asian rin-

nalle hahmottuu ”avustusasia” tai yleisemmin ”auttamisasia”. Siinä julkisen 

asiamiehen ja autettavan oikeudenhakijan välille syntyy toimeksiantoa muis-

tuttava suhde.244 Käytännössä järjestys on usein käänteinen: valvonta-asia 

käynnistyy oikeutta hakevan kansalaisen yhteydenotosta (tavallisesti useista 

yhteydenotoista) ja etenee rinnakkain potentiaalisen auttamisasian kans-

sa. Tämä käsittelyn jakautuminen on pääsääntöisesti näkymätöntä, koska 

nimenomaisia päätöksiä ei ole tapana tehdä. ”Avustusasian” hahmottumi-

nen on kuitenkin oikeudellinen vedenjakaja. Julkisen asiamiehen toimintaa 

ohjaavat säännöt muuttuvat: samalla oikeudellista apua saavalle syntyy oi-

keuksia suhteessa julkiseen asiamieheen. Valvonta-asiassahan hän on vielä 

täysin sivullinen, enintään ryhmänsä edustaja. Siitä, millainen kansalaisen 

ja julkisen asiamiehen suhde ”avustusasiassa” on, voidaan kiistellä, kuten 

on jo nähty. Kiista kylläkin lopulta palautuu kysymykseksi siitä, onko suhde 

tavallinen päämies-agentti -suhde vai jossain kohdin erilainen. On selvää, 

että avun maksuttomuus teoriassa vaikuttaa, koska palkkiojärjestely muo-

242.  Hodges ym 2012 s. 185.
243.  Ks. Hodges ym 2012 s. 418. Sellaisiin due process –vaatimuksiin, jotka käsittelyn tulisi täyt-
tää, luetaan tässä asiayhteydessä toimialan tuntemus. Sitä on kylläkin vaikea pitää varsinaisena 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin elementtinä. 
244.  Ohimennen todettakoon, että myös vanhassa toimimies-instituutiossa toimimies hoiti 
tehtäväänsä ”asianmukaisen valtuutuksen” nojalla. Tosin tämä valtuutus konstruointiin jo siitä, 
että kansalainen  kirjallisesti tai suullisesti pyysi toimimiestä hoitamaan asiaansa. Ks. Rapola 
1952 s. 1562. Periaatteessa asiamies tarvitsi tuohon aikaan muun muassa oikeudenkäyntiin kir-
jallisen valtakirjan ja siihen kaksi todistajaa, joten lievennys oli merkittävä.    
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toaa kovalla kädellä tavallista suhdetta, etenkin sitä, mitä agentti tekee.245 

Julkisen asiamiehen antamassa avussa taloudelliset kannustimet puuttuvat. 

Niiden tilalle tulee hyvin henkilösidonnaisia ja heikkoja kannustimia kuten 

ammatillinen kunnianhimo, joskus ehkä halu saada ”oikeus” toteutumaan. 

Kannustimien heikkous on yksi pro bono -toiminnan rasitteista.246 Sen sijaan 

julkisen asiamiehen kohdalla maksuttomuus ei näytä vääristävän suhdetta. 

Jos julkinen asiamies ajaa asiaa, hänen maineensa on pelissä, hänen alaisen-

sa virkamies toimii virkavastuulla ja valvottuna, yksityinen lakimies taas saa 

normaalin palkkion työstään. 

Yksimielisyys näyttää kuitenkin vallitsevan siitä, että alkuperäinen val-

vonta-asian amorfisuus on kadonnut ja uudelleen jäsentyvä suhde oikeuden-

hakijan ja asiamiehen välille syntynyt. Samalla oikeudenhakijan auttaminen 

nousee omaksi agendakseen: se on jotain muuta kuin valvontaa. Muutos on 

vielä näkyvämpi, kun sitä ei enää katsota laintulkinnan näkökulmasta. Oikeu-

denhakija kokee auttamisasiaan päästyään julkisen asiamiehen vähintään-

kin myötäpuolekseen ja usein edustajakseen oikeudellisessa riidassa, jonka 

vastapuolena on oletetun oikeudenloukkauksen tehnyt taho. Myös julkisen 

asiamiehen suhde vastapuoleen muotoutuu uudelleen. Kun aikaisemmin 

asia on ollut julkisen asiamiehen ja valvottavan välinen julkisoikeudellinen 

suhde (ei aina tätäkään), auttamispäätöksen jälkeen julkinen asiamies näyt-

täytyy vastapuolelle hänen vastapuolensa lainopillisena avustajana. Pahiten 

roolit sekoittuvat, kun tai jos julkinen asiamies ryhtyy sovittelemaan konk-

reettista riitaa. Tällöin julkinen asiamies muistuttaa samalla kertaa tuomiois-

tuinsovittelun tuomaria (tosin julkisella asiamiehellä on omaakin intressiä, 

mitä taas tuomarilla ei ole), valvovaa viranomaista ja oikeudenhakijan val-

tuutuksella toimivaa intressiedustajaa. Käytännössä julkinen asiamies ta-

vallisesti ilmoittaa vastapuolelle, että hän ryhtyy avustamaan oikeudenha-

kijaa.247 Nimenomaista velvollisuutta vastapuolen informoimiseen ei ole, 

245.  Ks. esimerkiksi Cooter-Ulen 1996 s. 345. Myös päämiehelle syntyy houkutus vaatia aina 
vain enemmän palveluja, koska hän ei joudu niistä maksamaan.
246.  Ks. Koulu 2020 s. 243.
247.  Helsingin Sanomat 22.4.2021: ”Kuluttaja-asiamies perii sähköyhtiöltä saatavia”. Uutisen 
mukaan asiamies toimitti vastapuolelle listan niistä kuluttajista, joita hän tulee avustamaan 
käräjäoikeudessa, ellei rahoja palauteta. Uutinen tuo esiin myös kuluttajien yhdenvertaisuuden 
ongelman: ketä avustetaan ja missä järjestyksessä? Uutisen mukaan apua saavat ensimmäi-
seksi eniten menettäneet asiakkaat. Tärkeysjärjestys on eettisesti hyväksyttävä ja luonnollinen: 
toivottavaa tietenkin olisi, että se perustuisi lakiin tai eettisiin sääntöihin eikä vain julkisen 
asiamiehen tapauskohtaiseen harkintaan. Kannattaa kuitenkin huomata, että tämä järjestys 



125

Säädöspohja, vastuu, roolin muotoutuminen

mutta käytänne on oikeusturvasyistä välttämätön. Julkinen asiamies ei saa 

pelata kaksilla korteilla. Ilmoitus vastapuolelle on myös praktinen vedenja-

kaja, koska se on näkyvä ja myöhemmin helposti verifioitava tosiseikka, mitä 

taas julkisen asiamiehen päätökset tai diaarimerkinnät eivät ole.

Käsitteistä, suhteista, rooleista ja niiden muutoksista voidaan epäilemättä 

keskustella, koska tarkkoja rajanvetoja on vaikea tehdä. Kiistatonta kuitenkin 

on, että julkisen asiamiehen päätös auttaa yksittäistä oikeudenhakijaa on 

merkittävä oikeudellinen muutos. Julkisen asiamiehen aikaisempaan rooliin 

valvovana hallintoviranomaisena tulee ”vierasta” ainesta. Vaikka tuon ainek-

sen määrä ja laatu ovat kiistanalaisia, jotain perustavaa kuitenkin tapahtuu. 

Tästä seuraa, että päätös avustamisesta on tehtävä tai oikeammin tulisi tehdä 

nimenomaisena, sen tarkka ajankohta on dokumentoitava, ja päätöksestä on 

ilmoitettava vastapuolelle. Sitä, että julkinen asiamies ajaa valvonnan varjol-

la oikeudenhakijan asiaa, ei voida pitää sen enempää eettisesti hyväksyttä-

vänä kuin oikeudellisesti perusteltunakaan. Tilanteita, joissa vastapuoli jää 

arvailemaan, puuttuuko julkinen asiamies toimialan epäkohtiin (yksittäistä 

tapausta esimerkkinä käyttäen) vai ajaako hän tämän yksittäisen oikeuden-

hakijan asiaa, on vältettävä.248 Julkinen asiamies ei, kuten jo todettiin, saisi 

”pelata yhtä aikaa kaksilla korteilla”. 

Julkisen asiamiehen toimet yksityisessä intressissä (eli oikeudenhakijan 

oikeudellinen auttaminen) on syytä suhteuttaa muihin vastaaviin ilmiöihin: 

muuten se vaikuttaa poikkeukselliselta ja ainutkertaiselta. Julkinen oikeus-

avustajakin ajaa virkamiehenä ja virkavastuulla päämiehensä asiaa, eikä hä-

nen asemaansa pidetä erityisen jännitteisenä. Myös syyttäminen rikosasias-

sa on asianajamista. Virallisen syyttäjän roolissa näkyy kuitenkin jo hieman 

roolimoninaisuutta.249 Yhtäältä syyttäjä toteuttaa syytteellään rikosvastuuta 

ei ole suinkaan ainoa mahdollinen: yhtä hyvin se voisi perustua menestymisennusteeseen, so-
siaaliseen asemaan tai jopa siihen, kuka otti ensin yhteyttä julkiseen asiamieheen. Itse asiassa 
menetyksen määrä on access to justice –näkökulmasta huono kriteeri. Priorisoinnin välttämät-
tömyys nousee esiin ennen kaikkea silloin, kun voimavarat ovat niukat suhteessa lakisääteisiin 
tehtäviin. Se on tunnetusti muodostunut ongelmaksi myös tuomioistuinten toiminnassa. Ks. 
esimerkiksi Göranson 2020 s. 289.    
248.  Totta on, että alkuvaiheessa julkinen asiamies ei itsekään tiedä, onko kysymyksessä val-
vonta vai yksittäisen oikeudenhakijan auttaminen. Vasta lähempi perehtyminen kertoo, tar-
vitseeko oikeudenhakija apua ja onko auttaminen julkisen asiamiehen toimenkuvan kannalta 
paikallaan. Itse periaatetta tämä epätietoisuus ei muuta: kun julkinen asiamies on päättänyt 
siirtymisestä asianajamiseen, se on kerrottava vastapuolelle.   
249.  Ks. jäljempänä jakso 6.4.1.
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(yleinen intressi), toisaalta hän palvelee asianomistajan yksityistä intressiä 

esittäessään tämän nimissä korvausvaatimuksia. Kannattaa kuitenkin panna 

merkille, että sen enempää julkisella oikeusavustajalla kuin virallisella syyttä-

jälläkään ei ole sellaisia valvonta- ja kehittämistehtäviä, mitkä ovat sääntönä 

(yksityisen sektorin) julkisen asiamiehen toimenkuvassa. Esimerkiksi syyttä-

jän ei tarvitse valvoa, että asianomistajat muissa samankaltaisissa tilanteissa 

tai ylipäätään pääsevät hänen tukemanaan oikeuksiinsa. Toki hänellä voi olla 

mielipiteitä ja ehkä haluaakin kehittää tuomioistuimessaan sisäisiä järjeste-

lyjä, joilla asianomistajia tässä suhteessa autetaan. Se ei kuitenkaan vaikuta 

hänen oikeudelliseen toimenkuvaansa. Tästä syystä sekä oikeusavustaja että 

syyttäjä välttyvät siltä rakenteelliselta jännitteeltä, josta moniroolinen julki-

nen asiamies väistämättä kärsii.250 

4.3 Julkisen asiamiehen roolin 
muotoutuminen

Moniroolisessa asiamiehessä yhtyy piirteitä hallintovirkamiehestä, asianaja-

jasta, lainsäätäjästä ja joskus tuomaristakin. Olisi ihme, jos tällainen asiamies 

ei joskus pohtisi asemaansa: miten se määräytyy tai toisin ilmaistuna mitkä 

seikat muotoavat roolia, jonka hän ottaa tai joka hänen pitäisi ottaa. Yksiroo-

linen asiamies ei kohtaa yhtä vakavaa identiteettikriisiä (paremman sanan 

puutteessa), mutta tehtäväkuvaukset ovat hänenkin kohdallaan yleensä niin 

laajoja, ettei hän välty roolipohdinnoilta. Roolin määräytymisen ongelmaa 

ei voi kiertää helppohintaisilla huomautuksilla siitä, että aineellinen sektori-

lainsäädäntö määrittää samalla epäsuorasti roolin tai että julkinen asiamies 

ei ole ”oikea” asianajaja tai lainsäätäjä. On myönnettävä, että jälkimmäises-

sä huomautuksessa on melko tavalla perää: julkinen asiamies kuitenkin on 

jokseenkin aina niin sanottu pehmeä lainsäätäjä, joka tuottaa vain pehme-

ää ohjeistusta, eli suosituksia. Monet julkiset asiamiehet ovat varsin ahke-

ria pehmeän sääntelyn tuottajia. Esimerkiksi kuluttaja-asiamies on antanut 

lukuisia niin kutsuttuja markkinointiohjeita eli ”kuluttaja-asiamiehen lin-

250.  Tässä hieman yksinkertaistetaan. Myös julkisen oikeusavustajan ja syyttäjän tehtävässä 
voi syntyä jännitteitä, mutta ne aiheutuvat hänen ja päämiehen, joskus vastapuolen, suhteesta. 
Jännitteet saadaan puretuksi esteellisyyssäännöstön kautta, toisin sanoen esteellinen oikeus-
avustaja tai syyttäjä väistyy tehtävästään. Tämä ratkaisumalli ei ymmärrettävästi toimi julkisen 
asiamiehen kohdalla: hän ei voi vetäytyä päätöksenteosta aina, kun hänen eri rooliensa suhde 
on epäselvä. Ks. edellä jakso 3.2.2.   
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jauksia” siitä, miten lain ”säännöksiä tullaan soveltamaan, eli miten valvoja 

lakia soveltaa”.251 Näitä suosituksia on annettu puolisen sataa, ja ne luetel-

laan kuluttaja-asiamiehen kotisivulla. Vanhimmat suositukset ovat vuodelta 

1988, uusimmat tätä kirjoitettaessa vuodelta 2020. Vaikka suositukset eivät 

muodollisesti ole ”normeja”, niiden rikkominen johtaa joka tapauksessa vi-

ranomaisreaktioon, toisin sanoen kuluttaja-asiamies puuttuu käytäntöön 

tai yksittäistapaukseen, jossa vääräksi katsottu liiketapa on konkretisoitunut. 

Viranomaisreaktio on jo sellaisenaan sanktio: se vähintäänkin pakottaa selit-

telyyn ja luo uhan valvonnan tiukentumisesta, viime kädessä siihen liittyvien 

valtuuksien käyttämisen. 

Lähtökohta tietenkin on, että lainsäätäjän tahto määrää. Laki antaa esi-

merkiksi tuomarille ja syyttäjälle hänen legaaliroolinsa, jonka puitteissa hei-

dän on pysyttävä. Lainsäädännöstä legaalirooliaan hakeva julkinen asiamies 

kylläkin pettyy, sillä lainsäätäjä tosiasiallisesti jättää tässä suhteessa julki-

set asiamiehet oman onnensa tai oikeammin harkintansa varaan. Joissakin 

organisaatiolaeissa on kylläkin toteamus siitä, että julkinen asiamies on it-

senäinen ja riippumaton. Samaa sanaparia käytetään myös tuomareista ja 

syyttäjistä, joten siitä ei ole kummoista apua aseman ja roolin määrittelyl-

le.252 Tämä kaksoisvaatimus on pohjimmiltaan negaatio. Se tarkoittaa, että 

kyseisen henkilön on torjuttava ulkopuolelta tulevat asiaankuulumattomat 

vaikutteet. Tietenkin aina on tiedetty, että tuomari tai muu vastaavassa ase-

massa oleva henkilö saa ja ottaa jatkuvasti vaikutteita ympäristöstään. Riip-

pumattomuus ja itsenäisyys tarkoittaa näin sitä, että esimerkiksi tuomari 

koulutuksensa ja tuomari-ideologiansa avulla suodattaa informaatiovirras-

ta asiaankuulumattoman aineksen. Oma kysymyksensä on, mikä on tällaista 

ainesta. Perinteinen vastaus on, että sellaiseksi luokitellaan informaatio, jolla 

halutaan vaikuttaa yksittäisen asian käsittelyyn tai sen lopputulokseen.253

251.  Ks. Viitanen 2003 s. 39.
252.  Viime aikojen keskustelussa riippumattomuus on nähty pikemminkin ongelmien aihe-
uttajana. Keskustelun käynnisti valtiontalouden tarkastusviraston toiminnassa havaitut vää-
ristymät, joihin muodolliseksi jäänyt parlamentaarinen valvonta ei ollut puuttunut. Ks. Hel-
singin Sanomat 9.4.2021 : ”Valtiontalouden tarkastusviraston riippumattomasta asemasta tuli 
ongelma”.  Tällä yksittäistapauksella saattaa olla laajakantoisia seurauksia. ”Liian” itsenäisiä 
toimijoita aletaan varoa perustamasta, ja lain määräyksiä ”riippumattomuudesta” ja ”itsenäi-
syydestä” tulkitaan jatkossa eri tavalla.    
253.  Tämä sääntö vie kylläkin umpikujaan. Esimerkiksi tuomarilta odotetaan, että hän pyrkii 
yhtenäiseen lainkäyttöön, toisin sanoen ottaa huomioon muiden tuomioistuinten ratkaisut 
sekä tuomioistuimen sisäiset linjaukset. Ks. Koulu-Koulu-Koulu 2019 s. 159 ja 289.
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Vaikka äärilegalisti saattaa sen kiistää, myös niin sanottu viiteryhmä eli 

työyhteisö, jossa henkilö toimii, vaikuttaa.254 Työyhteisö voi olla joko muo-

dollinen organisaatio tai sosiaalinen ryhmä. Tuomarin työyhteisö on hänen 

tuomioistuimensa, syyttäjän syyttäjänvirasto, asianajajan hänen toimiston-

sa ja niin edelleen. Julkisissa asiamiehissä on vaikea määrittää, mikä hei-

dän viiteryhmänsä on. Luontaisin ryhmä olisi ymmärrettävästi muut julkiset 

asiamiehet. Suurissa oikeuskulttuureissa toimii monesti erilaisia julkisten 

asiamiesten yhdistyksiä, joilta tässäkin tutkimuksessa hyödynnetyt toimin-

tasuositukset ovat peräisin. Esimerkkinä on suositus, jonka United States 

Ombudsman Association -järjestön johtokunta on hyväksynyt. Kotimaisessa 

aineistossa ei ole viittauksia siihen, että suomalaiset julkiset asiamiehet pi-

täisivät sen enempää virallisesti kuin epävirallisestikaan yhteyttä keskenään. 

Mainintoja yhteyksistä ulkomaisiin virkaveljiin ei niitäkään ole, joskin jon-

kinlaisia kontakteja varmasti on. Asia erikseen on, onko yhteydenpito sään-

nöllistä ja jatkuvaa. Syy tähän eristäytymiseen voi olla asiamiesinstituution 

suhteellinen uutuus, tehtävien erilaisuus tai yksinkertaisesti riittävän mas-

san puuttuminen. Todennäköisempää kuitenkin on (tämä on arvaus), että 

julkinen asiamies hakee viiteryhmänsä siitä ministeriöstä, johon hänet on 

sijoitettu. Oma kysymyksensä on, missä määrin julkinen asiamies kokee vii-

teryhmäkseen niitä kansalaisjärjestöjä, jotka vaikuttavat hänen sektorillaan. 

Vaikka tutkimustietoa ei tästä juuri ole, kovin tiiviiltä tämäkään yhteydenpito 

ei lähteiden perusteella vaikuta. Julkisen asiamiehen rooli tässä suhteessa on, 

jos se jotain on, varsin ”virkamiesmäinen”.255 

On syytä uskoa, että myös julkisuuden paine heijastuu siihen, mitä julki-

nen asiamies tekee. Julkisuus taas seurailee pitkälti kansalaisten odotuksia. 

Näitä odotuksia ei ole julkisen asiamiesten kohdalla lähemmin selvitelty. Sen 

254.  Myös tuomarin kohdalla on, hänen lähtökohtaisesta riippumattomuudestaan huolimatta, 
katsottu selviöksi, että ”ei-oikeudelliset sosiaaliset tekijät” vaikuttavat niin tuomarin käyttäyty-
miseen kuin rooliinkin. Ks. Aubert 1976 s. 225. Kaikki myöntänevät, että julkinen asiamies on 
vähintäänkin samassa määrin altis tällaisille tekijöille.  
255.  Tämä ei ole moite. Pikemminkin voidaan sanoa, että julkinen asiamies ei saa olla liian 
läheisissä väleissä sen enempää valvottaviinsa kuin muihin toimijoihin. Kiintoisaa kylläkin 
kansainväliset suositukset unohtavat tässä kansalaisjärjestöt: julkinen asiamies ei, kuten edel-
lä todettiin, saa mieltää itseään hänelle valittaneen kansalaisen edustajaksi tai päinvastoin 
julkisen vallan puolustajaksi. Suositus ei sen sijaan mainitse mitään kansalaisjärjestöistä. Ks. 
Governmental ombudsman standards 2005 kohta 2. Unohduksesta ei liene kysymys: Yhdys-
vallathan ovat erilaisten aktivistien ja järjestöjen keidas, joten ei ole uskottavaa, että ne olisivat 
pudonneet suosituksen kirjoittajien mielestä.    
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sijaan tuomioistuimien nauttimaa luottamusta tutkitaan muutaman vuoden 

välein: nämä luottamustutkimukset mittaavat samalla epäsuorasti sitä, mitä 

kansalaiset odottavat. Erehtymisen riski on pieni, jos sanotaan, että julkisuus 

– eli käytännössä kansalaiset – odottavat julkisilta asiamiehiltä ennen kaikkea 

aktiivisuutta kansalaisten (’tavallisen ihmisen’) edun valvojana institutio-

naalisia toimijoita vastaan. Jos olettamus on oikea, julkinen asiamies koh-

taa julkista arvostelua, jos hän systemaattisesti valitsee linjakseen julkisen 

vallan tai institutionaalisen toimijan puolustamisen. Tämä reaktio (jos arvio 

siitä on oikea) rajoittaa paitsi asiamiehen oma-aloitteista toimintaa myös sitä 

hallinnollista tai poliittista ohjausta, jolle julkinen asiamies on periaatteessa 

koko ajan alttiina. Rajoitusten asettamista julkisen asiamiehen toimille var-

masti paheksuttaisiin, ja ministeriön johto joutuisi maksamaan tällaisista 

määräyksistään poliittisen hinnan. Toiminnan rajoitukset, jos tai kun niitä 

tulee, joudutaan tästä syystä toteuttamaan voimavarojen allokoinnilla, toi-

sin sanoen määrärahoilla. Tosin on muutoinkin varmaa, että voimavarojen 

rajallisuus määrittää julkisen asiamiehen toimintaa voimakkaammin kuin 

mitkään sosiologiset tai ideologiset vaikutteet.

Mitä tulee ideologiaan, ero muihin vastaaviin toimijoihin (esimerkkei-

nä jälleen tuomarit, asianajajat ja syyttäjät) nousee vahvana esiin. Näillä 

muilla professioilla on omat ammatillis-eettiset ideologiansa, jotka ovat ajan 

myötä syntyneet ja vakiintuneet. Ne siirtyvät professiossa uusille tulokkaille 

automaattisesti, osana ammatillista identiteettiä.256 Myös uudet lakimies-

professiot kuten välimiehet ovat parhaillaan luomassa omaa eettistä koo-

distoaan.257 Välillä, tässä selvimpänä esimerkkinä asianajamisen ideo logia, 

niiden perusratkaisustakin kiistellään, ja yksityiskohdista vallitsee vielä 

enemmän epäselvyyttä. Kaikki profession jäsenet kuitenkin periaatteessa 

tunnustavat tällaisen ideologian olemassaolon ja samalla sen, että ideo logia 

(’etiikka’) ohjaa heidän toimintaansa. Ideologia voi olla kirjoittamaton taikka 

suosituksiksi tai suuntaviivoiksi kodifioitu. Esimerkiksi tuomarien eettiset 

ohjeet kuuluvat jälkimmäiseen ryhmään: suositukset ovat erittäin laajoja. 

256.  Ks. lähemmin Koulu-Koulu-Koulu 2019 s. 303. Jännitteitä syntyy tällöin ainoastaan silloin, 
kun toimenkuva muuttuu. Esimerkiksi vaihtoehtoisen riidanratkaisun nousu herätti kiistelyn 
siitä, tuliko asianajajille laatia nimenomaan siitä omat eettiset ohjeet. Kirjallisuudessa yhtääl-
tä ohjeita pidettiin turhina, toisaalta valiteltiin hetken päästä sitä, että muutamat profession 
edustajat rikkoivat sääntöjä, esimerkiksi palasivat sovittelussa kertaalleen jo sovittuihin osa-
kysymyksiin. Ks. Ristved-Nisja 2008 s. 338 ja 348.  
257.  Ks. Mikkola-Puhakka 2002 s. 82.
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Myöskään asianajajien eettiset säännöt eivät juuri sivumäärissä häviä tuo-

mareiden säännöille.258 

Väite, jonka mukaan asiamiesprofessiolta puuttuu ammatillinen etiik-

ka, voi yllättää. Päätelmältä on kuitenkin vaikea välttyä. Tällainen ideologia 

tavallisesti esineellistyy suosituksissa, eikä niistä ole julkisten asiamiesten-

kään kohdalla, kuten edellä havaittiin, mainittavaa pulaa. Vaikka kotimaisia 

tai edes pohjoismaisia suosituksia ei ole, kansainväliset järjestöt ja suuret 

oikeuskulttuurit ovat tuottaneet kymmenittäin julkaisuja, joista osa voidaan 

perustellusti määritellä suosituksiksi. Lähemmin analyysi kuitenkin osoittaa, 

että niissä on, etenkin kun puhutaan yksityisen sektorin asiamiehistä, hyvin 

vähän ideologiaa tai ammattietiikkaa. Julkaisut selostavat laajalti erilaisia or-

ganisaatioita, mainostavat hyviä käytäntöjä tai antavat teknisiä ohjeita järjes-

telyjen yksityiskohdista. Eettisiksi jotenkin luettavia suosituksia on lähinnä 

tällaisen informaation lomassa, kuten esimerkkinä käytetty yhdysvaltalainen 

standardit -julkaisu osoittaa. Tällöin perustavanlaatuiset linjaukset hukku-

vat hallinnollisten ja praktisten neuvojen massaan, eikä suosituksia lukeva 

luultavasti niitä edes sellaisiksi tunnista.

Eettisten sääntöjen tarpeellisuutta harva kiistänee. Tunnetustihan am-

mattieettisten sääntöjen merkitys korostuu ammateissa, joissa työnkuva si-

sältää ”itsenäisiä valintoja ja vallankäyttöä”.259 Julkinen asiamies on tällainen, 

vaikka sitä ei ole tapana pitää ammattina. Julkisilta asiamiehiltä ammatti-

etiikka tuntuu joko kokonaan puuttuvan tai heillä on hallintovirkamiehen 

eettiset asenteet silloinkin, kuin he ajavat yksityisen kansalaisen asiaa. Tätä 

tietenkin voidaan pitää siirtymäajan ilmiönä: yksityisen sektorin asiamie-

het, yleisemmin siirtymä parlamentaarisista yksityisen sektorin asiamiehiin, 

on uusi ilmiö. Vaativathan tuomarin ja asianajajan eettiset koodistot satoja 

vuosia kehittyäkseen. Itse havaintoa tällainen selittely ei muuta. Julkiselle 

asiamiehelle jää hyvin vapaat kädet verrattuna esimerkiksi perinteisiin oi-

keudellisiin toimijoihin kuten syyttäjiin, tuomareihin ja asianajajiin,

Näyttää myös ilmeiseltä, että julkisen asiamiehen rooli on hyvin henki-

lökohtainen. Tämäkään ei ole niin outoa, miltä se kuulostaa. Oikeussosio-

logien mukaan ”oikeus” on tuomarillekin hyvin henkilökohtainen asia.260 

258.  Ks. Ebervall 2002 s. 15.
259.  Näin Kontiainen-Koulu-Mäihäniemi 2021 s. 173. 
260.  Ajatukset laista persoonallisena asiana on sosiologiassa tulkittu itäeurooppalaisen tra-
dition vaikutukseksi. Ks. Deflem 2008 s. 79. Traditiossa oikeudelliset ilmiöt ovat ylipäätään 
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Oikeusjärjestys ja sosiaaliset rakenteet kun eivät sanan ankarassa merkityk-

sessä sido häntä.261 Lainkäytön absoluuttiseen objektiivisuuteen myöskään 

suuri yleisö ei usko: luottamus tuomioistuimiin -tutkimuksissa lähes kaksi 

kolmasosaa on katsonut, että tuomarin henkilö – eli tuomarin omat mieli-

piteet, mieltymykset, sidonnaisuudet ja ennakkoluulot – vaikuttavat vähin-

täänkin ”jonkin verran” annettaviin tuomioihin.262 Jos tämä pitää paikkansa 

tuomarin kohdalla, henkilö merkitsee vielä enemmän julkisen asiamiehen 

ottamalle roolille. Vapautta roolin hakemiseen tuo myös se, että yksityisen 

sektorin asiamiehiin ei toistaiseksi liity sellaisia piintyneitä rooliodotuksia, 

joita tuomari, pienemmässä määrin myös syyttäjä tai asianajaja kohtaa. Sel-

laisia on toki vähitellen muotoutumassa, kun asiamiesten järjestelmä kehit-

tyy. Julkisen asiamiehen on toisin sanoen psykologisesti helpompi hakea 

omia toimintatapojaan, koska ulkopuolisten paheksunta ei tuo sosiaalisia 

rajoitteita. 

Lopuksi on syytä miettiä, ohjaako haitallisten sanktioiden pelko julkisen 

asiamiehen toimintaa. Tunnettua nimittäin on, että virkasyytteen pelko on 

varsinkin aikaisemmin voimakkaasti ohjannut tuomareiden toimintaa.263 

Myös asianajajien on tapana pitää mielessään Suomen Asianajajaliiton 

valvontalautakunta ja sen kannanotot. Väite tuomareiden suhtautumises-

ta oli luultavasti liioiteltu myös esittämishetkellään. Kiistatonta kuitenkin 

on, että jokainen virkamies, oli hän yksityisen sektorin julkinen asiamies, 

tuomari tai hallintovirkamies, haluaa välttyä virkasyytteiltä ja parlamen-

taarisen asiamiehen nuhteilta. Yksityisen sektorin asiamiehet ovat nimit-

täin sekä oikeuskanslerin että eduskunnan oikeusasiamiehen valvonnan 

kohteita. Kuten edellä todettiin, heistä myös tehdään suhteellisen paljon 

laillisuuskanteluita. 

”psyykkisiä prosesseja”’. Eri asia on, että tämä näkemys ei ole saanut laajempaa kannatusta. 
261.  Ks. lähemmin Aubert 1976 s. 249. Ks. myös Paterson – Paterson 2012 s. 5: ”judicial deci-
sions are unavoidably influenced by judicial background and perspective”. Suomessakin on 
sanottu, että tuomari yksittäisenä henkilönä ja kollektiivina on ”riski”, jota on varominen. Ks. 
Kunnas 2007 s. 760.
262.  Näin Lappi-Seppälä 1999 s. 623. 
263.  Kemppinen 1992 s. 165. Hänen mukaansa virkasyyteinstituutio on ”keskeinen tuomarin 
mentaliteetin muovaaja”: se pakottaa yhtäältä privatismiin ja legalismiin, toisaalta opettaa 
varomaan uudistuksia ja pitäytymään vanhassa. Tosin jälkimmäinen lienee muutenkin yleis-
inhimillinen piirre niin tuomareissa kuin muissakin juristiprofession edustajissa. 
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4.4 Välituloksia

Yksityisen sektorin asiamiehet ovat kuvainnollisesti parlamentaaristen asia-

miesten kopioita. Julkisen vallan ja kansalaisen kosketuspinnalle aikanaan 

kehittynyt konsepti on yksinkertaisesti siirretty toiseen toimintaympäristöön. 

Siirto osoittautui ensimmäisissä kohteissaan onnistuneeksi, ja asiamiesjär-

jestelmä alkoi laajentumaan alueille, joilla sitä ei ollut ennen tunnettu. Lain-

säädännön jatkuvuutta ei sen sijaan ole. Parlamentaarisille asiamiehille tun-

nusomainen vahva asema ja toiminnan ainakin pääpiirteinen sääntely eivät 

siirtyneet. Yksityisen sektorin asiamiesten asema ja tehtävät määritellään 

sektorikohtaisissa organisaatiolaeissa. Ensimmäinen yksityisen sektorin 

asiamies Suomessa oli kuluttaja-asiamies. Hän sai myös lakisääteisen roo-

lin oikeuksiin pääsyssä, toisin sanoen valtuuden yksittäisen oikeudenhaki-

jan tukemiseen. Tällainen kuluttaja-asiamiehen avustamisrooli oli aikanaan 

suomalainen innovaatio ja lisäys pohjoismaiseen peruskonseptiin.

Lainsäädännön iän muistaen kuluttaja-asiamiehen rooli kuluttajan aut-

tamisessa on oikeastaan hämmästyttävän edistyksellisesti säännelty. Se on 

myös kestänyt myöhemmän kehityksen ja sektorilainsäädännön uudistukset. 

Toimialan nykyinen organisaatiomalli eli laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 

seurailee uskollisesti aikaisempaa lakia. Laki määrää kuluttaja-asiamiehen 

oikeudesta avustaa oikeudenkäynnissä, kustannusten maksamisesta toimin-

tamenoista sekä avustamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, jos 

oikeudenkäynti voitetaan (13 §). Mitä tulee ensimmäiseen, kuluttaja-asia-

mies ”voi” avustaa tai määrätä alaisensa virkamiehen avustamaan kuluttajaa 

”yksittäisessä asiassa”: avustamisen edellytyksenä on, että se on lain sovelta-

misen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää taikka elinkeinonharjoit-

taja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä (1 mom.). Pykälän toinen 

momentti antaa kuluttaja-asiamiehelle oikeuden maksaa oikeudenkäynnin 

asianosaiseksi ryhtyneen tai joutuneen kuluttajan sekä hänen vastapuolensa 

kustannukset viraston toimintamenoista. Tällöin ollaan lähellä intressipe-

räistä sivullisrahoitusta, josta on helppo löytää yhtäläisyyksiä kaupalliseen 

rahoitukseen. Toki yhtä oikeutetusti kuluttajan kustannusten maksamista 

voidaan pitää erityisenä julkisen oikeusavun sovelluksena. Mitään edelly-

tyksiä tai rajoituksina maksamiselle ei laissa aseteta, mikä lienee tulkittava 

merkiksi kuluttaja-asiamiehen laajasta harkintavallasta.
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Vaikka laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta on muita organisaatiolakeja 

korkeatasoisempi, lähempi tarkastelu tuo esiin senkin sääntelyn perimmäi-

sen aukollisuuden. Tämä organisaatiolaki antaa asiamiehelle pelkän val-

tuuden – jargonin mukaan mandaatin – kansalaisen ”avustamiseen”. Itse 

”avustamisesta”, sen muodosta, menettelytavoista (eli ’asianajamisesta) pu-

humattakaan ei ole säännöksiä. Tämä johtaa fundamentaaliseen kysymyk-

seen, mistä avustaminen tai muu auttaminen saavat sisältönsä. Kuten edellä 

todettiin, tutkimuksessa on oletettu, että itse avustustehtävä ja sen toteutta-

minen jäävät periaatteessa toimeksiantoja, etenkin niin sanottua asianajotoi-

meksiantoa koskevien periaatteiden varaan, ellei nimenomaan ole toisin sää-

detty. Tällaisia nimenomaisia säännöksiä ei laeissa toistaiseksi ole annettu.

Sääntelyn fragmentaarisuus selittyy paljolti rakenteellisin tekijöin. Lait 

yksityisen sektorin asiamiehistä ovat tyypillisiä organisaatiolakeja. Tällaiset 

lait määräävät lähtökohtaisesti vain julkisen asiamiehen asemasta, tehtävis-

tä ja valtuuksista sekä hänen organisaationsa hallinnosta, joten säännökset 

ulkoisesta toiminnasta ja sen menettelytavoista ovat tässä kontekstissa sivu-

seikka. On luultavasti kuviteltu, että aineellinen sektorilainsäädäntö täyttää 

riittävästi jääviä aukkoja tai että sääntely täydentyy tavalla tai toisella ulko-

puolisista lähteistä. Itse asiassa yllättävää jälkikäteen on, että kuluttaja-asia-

miehen avustusrooli sai näinkin yksityiskohtaiset säännöt. Myöhemmissä 

organisaatiolaeissa taas voitiin – tämä on olettamus – laskea sen varaan, että 

konsepti oli jo tosiasiallisesti saanut muotonsa. Lakisystematiikasta myös on 

seurannut, että lait on kirjoitettu täysin viranomaisten näkökulmasta. Avun 

saaja tai sitä hakeva on totaalisesti hukattu. Tästä on toki moitittu kaikkea 

menettelylainsäädäntöä, mutta julkisten asiamiesten kohdalla viranomais-

keskeisyys on poikkeuksellisen vahvaa.

Silmiin pistävä ero verrattuna parlamentaarisia asiamiehiä koskeviin la-

keihin on siinä, että yksityisen sektorin asiamiesten organisaatiolait eivät ker-

ro mitään siitä, miten asiaa – oli se kansalaisen valitus tai asiamiehen omasta 

aloitteestaan esille ottama epäkohta – käsitellään. Näiden käsittelytapojen 

kokonaisuutta on tässä tutkimuksessa kutsuttu asiamiesprosessiksi, vaikka 

nimitys ei ole täysin onnistunut.264 Kuten edellä todettiin, parlamentaarisia 

asiamiehiä koskevissa laeissa on tästä prosessista pääpiirteittäiset mutta suh-

teellisen kattavat säännökset. Vuosikymmenten kuluessa asian käsittely hei-

264.  Ks. edellä jakso 2.4.
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dän tarjoamassaan forumissa on sitä paitsi hioutunut ja saanut vakiintuneet 

rutiininsa. Joissakin maissa siitä, miten julkinen asiamies käsittelee hänelle 

tulleet asiat, on annettu hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä.

Laki määrittelee hyvin huonosti julkisten asiamiesten legaaliroolin sil-

loinkin, kun siitä jotain sanotaan. Julkisen asiamiehen odotetaan esimerkiksi 

olevan riippumaton ja toimivan itsenäisesti. Tämä kaksoiskriteeri on asialli-

sesti varsin tyhjä negaatio; se edellyttäisi täydentyäkseen laista ammatillista 

etiikkaa, jollainen ohjaa muun muassa tuomarin, asianajajan ja jopa syyttä-

jän ammattia. Tästä seuraa, että julkisilla asiamiehillä on legaaliroolissaan 

hyvin laaja liikkumavara. Julkisten asiamiesten kohdalla voidaan todella-

kin sanoa, että ”oikeus” on heille hyvin persoonallinen asia. Tätä toiminnan 

persoonallisuutta vahvistaa vielä viiteryhmän ja siitä aiheutuvan sosiaalisen 

kontrollin ohuus: julkisilla asiamiehillä ei näytä olevan aitoa työyhteisöä. He 

eivät kuulu sen enempää julkisten asiamiesten kollektiiviin kuin sijoitus-

ministeriöönsä. Luultavaa on, että myös julkisuus jossain määrin muotoaa 

asiamiehen roolia. Tässä suhteessa asiamiehet ovat kuitenkin eri asemassa. 

Osa heistä toimii jatkuvassa mediajulkisuudessa, osa taas siltä kokonaan pii-

lossa tai enintään satunnaisesti esille nostettuna. Tosin usein on vaikea sa-

noa, onko julkinen asiamies uutisten kohteena journalistisin perustein vai 

omasta halustaan. Julkinen asiamieshän voi käyttää ja monesti käyttääkin 

mediajulkisuutta hyväkseen agendaansa ajaessaan.







1375. Julkisen asiamiehen 
osallistuminen 
lainkäyttöön

5.1 Osallistumisen tavat 
(osallistumismuodot)

Kuten edellä todettiin, yksittäiselle oikeudenhakijalle annettava apu voi olla 

hänen asiansa ajamista oikeudenkäynnissä, hänen tukemistaan muulla ta-

valla oikeudenhakijan omatoimisessa oikeudenhaussa tai ryhtymistä lain-

käyttäjäksi itse aineellisessa riidassa.265 Suomalaiset julkiset asiamiehet voi-

vat aina tavalla tai toisella tukea sellaista oikeudenhakijaa, joka on osapuoli 

lainkäyttömenettelyssä. Enintään voidaan kiistellä siitä, minkä sisältöistä 

tuo tuki saa olla, jos organisaatiolaki ei siitä määrää. Tukeminen voi olla joko 

rahallista (esim. kustannusten korvaamista) tai asiantuntija-apua (esim. lau-

sunnon antamista). Joillekin asiamiehille organisaatiolaki antaa valtuuden 

avustaa oikeudenhakijaa oikeudenkäynnissä tai nostaa tämän puolesta tai 

lukuun kanne. Jos laki ei tätä valtuutta anna, kysymys oikeudesta ajaa asiaa 

jää avoimeksi. Se, että julkinen asiamies saisi lainkäyttövaltuuksia eli vallan 

ratkaista materiaalinen kiista, on toistaiseksi harvinaista. Tästä uusimmas-

ta asiamiestyypistä on Suomessa vain yksi esimerkki, tietosuojavaltuutettu. 

Edellä on kuitenkin väitetty, että kehitys vie asiamieslainkäyttöön eli tällaisiin 

suoraan lainkäyttöön valtuutettuihin asiamiehiin.

Kuten edellä todettiin, asiaa ajaessaan julkinen asiamies voi joko osallis-

tua asianosaisena oikeudenkäyntiin tai avustaa siinä asianosaisena olevaa 

oikeudenhakijaa. Kummassakin tapauksessa voidaan kysyä, miten julkinen 

asiamies saa tai hänen pitää ajaa oikeudenhakijan asiaa. Viranomaisen asi-

anajamiseen (yleiskielisessä merkityksessä) on kiinnitetty huomiota hal-

lintolainkäytössä, jossa viranomainen on käytännössä aina mukana tavalla 

tai toisella, joskaan ei aina muodollisesti asianosaisena. Viranomaisella on 

ensiksikin velvollisuus asian selvittämiseen ”totuudenmukaisesti”. Viran-

265.  Ks. edellä jakso 3.5.
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omainen ei esimerkiksi saa tukeutua tosiseikkakuvauksessaan ”epämääräi-

siin oletuksiin”. Totta on, että sama vaatimus asetetaan myös asianosaisen 

esittämälle selvitykselle, mutta sillä ei ole todellista merkitystä, koska kaik-

ki haitalliset seuraamukset totuudesta poikkeamisesta puuttuvat.266 Viran-

omainen on tässä suhteessa selvästi huonommassa asemassa toimiessaan 

kuvainnollisesti virkavastuun rasittamana. 

Toiseksi viranomaisen on toimittava oikeudenkäynnissä ”puolueettomas-

ti, tasapuolisesti ja lain mukaan”.267 Hallituksen esityksen perusteluissa tätä 

tarkennetaan huomautuksella, että viranomainen ei voi esittää vain omaa 

kantaansa tukevaa selvitystä, jos viranomaisella on käytettävissään myös 

muunlaista (eli kantaa vastaan puhuvaa) selvitystä.268 Nämä vaatimukset 

johdetaan hallintolain 6 ja 31 §:stä. Tarkka lukija huomaa, että hallintolaissa 

mainitaan myös tarkoitussidonnaisuus ja suhteellisuus, joille taas tutkimus 

ei tässä kontekstissa anna merkitystä. Jos niin tehtäisiin, tarkoitussidonnai-

suuden periaate heijastuisi moniroolisuuteen. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi 

sitä, että julkinen asiamies ei saisi käyttää valvonta- tai sääntelyvaltuuksiaan 

auttaessaan yksittäistä oikeudenhakijaa pääsemään oikeuksiinsa. Myöskään 

266.  Tämä vie laajaan keskusteluun asianosaisen totuudessapysymisvelvollisuudesta tai ly-
hyemmin totuusvelvollisuudesta, oli se positiivinen (kaikki on ilmoitettava oma-aloitteisesti) 
tai negatiivinen (väärää informaatiota ei saa antaa). Ks. viimeksi Pölönen-Tapanila 2015 s. 390. 
Jos asianosaista kuulustellaan ”todistelutarkoituksessa”, hänellä ovat molemmat. Sen sijaan 
avoimeksi jää, mikä hänen asemansa on ”vapaassa” mielipiteiden vaihdossa. Jos todistelutar-
koitus on ratkaiseva, asianosaiselle on tietenkin tehtävä selväksi, milloin siirrytään tällaiseen 
kuulustelemiseen. Teoriassa asianosainen voi syyllistyä petokseen tai vastaavaan, mutta käy-
tännössä näin tapahtuu äärimmäisen harvoin, kun kysymys on tosiseikkaväitteistä tai kvasi-
juridisista lausumista. Kukaan ei edellytä yksityiseltä taholta, etenkään luonnolliselta henki-
löltä, objektiivista suhtautumista hänen omaan asiaansa. Asia erikseen on, että asianosaisen 
lakimiehen, jos hän on asianajaja tai oikeudenkäyntiavustaja, vastaavalla velvollisuudella on 
jo väliä. Hänen rikkomuksensa voivat johtaa kurinpidollisiin seuraamuksiin, niistä ankarim-
pana ammatinharjoittamisen oikeuden menetykseen. Tosin joskus on naureskeltu sille, että 
oikeudenkäyntiasiamiehen totuusvelvollisuus perustuu lakiin, asianajajan vain tapaohjeisiin. 
Tämä on periaatteessa arveluttavaa, sillä tapaohjeet ovat itsesääntelyä ja ammattikunnan itse-
sääntely on useimmiten edunvalvontaa. Tosiasiallista merkitystä sääntelytekniikoilla ei liene. 
Viranomaisen (tai oikeammin virkamiehen) totuusvelvollisuus puolestaan saa tehosteensa 
virkavastuusta.   
267.  Ks. Koivuluoma ym 2020 s. 194. Aikaisemmasta vuoden 1994 hallintolainkäyttölaista ks, 
Hallberg-Ignatius-Kanninen 1997 s. 263. 
268.  Näin HE 29/2018 vp. s. 105. Hallintolain kannalta Niemivuo ym 2010 s. 279. Heidän mu-
kaansa lisäksi asiaa ”selvitettäessä” viranomaisen tulee ”selvittää” sellaisiakin seikkoja, jotka 
ovat vastoin viranomaisen omaa näkemystä. Velvollisuus ”selvittää” eli tutkia vastaan puhuvia 
seikkoja on käsitteellisesti eri asia kuin velvollisuus kertoa tiedossa olevat ”vastaseikat”, mitä 
positiivinen totuusvelvollisuus tarkoittaa. 
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suhteellisuusperiaate ei jäisi paperille: julkisen asiamiehen auttamisen tu-

lisi olla järkevässä suhteessa siihen, mitä julkisella asianajamisella haetaan. 

Puolueettomuuden ja tasapuolisuuden vaatimus ulottuu myös siihen tapaan, 

jolla asiaa ajetaan. Jos viranomainen syyllistyy niin sanottuun aggressiiviseen 

asianajamiseen, sitä varmasti paheksutaan, vaikka se yksittäisen asianosai-

sen käyttäytymisenä ehkä hyväksyttäisiin.269

Totuusvelvollisuus toteutuu käytännössä tavallisesti kysymysten kaut-

ta, kysymyksiä esittävät sekä tuomioistuin että vastapuoli. Kysymyksillä on 

periaatteessa paljon merkitystä. Jos asianosainen ei ilman hyväksyttävää 

syytä vastaa tai vastaa epämääräisesti, sillä on haitallinen todistusvaikutus. 

Tuomioistuimen tulee nimittäin tällöin harkita, mikä vaikutus asianosaisen 

käyttäytymisellä on (OK 17:6). Vaikka laki puhuu harkitsemisesta, selvää on, 

että kieltäytyminen vastaamasta yleisesti mielletään tosiseikan hiljaiseksi 

tunnustamiseksi tai vaatimuksen hiljaiseksi myöntämiseksi. Ohimennen to-

dettakoon, että laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ei ole vastaavaa 

säännöstä. Vaikka tällaisen säännös onkin vastoin tuomioistuimen (tosin 

fiktioksi jäävää) totaalista selvitysvelvollisuutta, on vaikea uskoa, että hallin-

totuomioistuin ei noudattaisi samaa alitajuista logiikkaa (’mistä ei voi puhua, 

siitä tulee vaieta’). Totta kylläkin on, että kirjallisessa käsittelyssä tietoiselle 

ohipuhumiselle jää enemmän tilaa kuin suullisessa käsittelyssä, jossa ohi-

puhuminen johtaa yleensä vastahuomautukseen, että puhuja ei vastaa itse 

kysymykseen.

Prosessilaki ei anna asianosaisasemalle tai asianosaisen statukselle mer-

kitystä. Myös asianosaisena oleva viranomainen joutuu haitallisen todistus-

vaikutuksen kohteeksi, jos viranomainen ei lausu vastapuolen vaatimuk-

sista tai perusteista taikka ei noudata tuomioistuimen kehotusta täydentää 

esitystään. Sille seikalle, onko viranomainen asiassa muodollisesti asian-

osainen, valitusoikeutettu kvasiasianosainen tai muutoin kuulluksi tuleva 

viranomainen, ei myöskään anneta painoarvoa. Samat puolueettomuuden 

ja tasapuolisuuden vaatimukset koskevat kaikkea osallistumista oikeuden-

käyntiin. Maininta toimimisesta ”lain mukaan” on tyhjää korukieltä, sillä 

kukaan ei tiettävästi ole väittänyt, että viranomainen saisi asianajamisessaan 

269.  Aggressiivisesta asianajamisesta ks. Kajala 2021 s. 64. Asia erikseen on, että aggressii-
visuudella yritetään useimmiten tehdä vaikutus päämieheen ja hankkia julkisuutta. Teho-
kasta liiallinen aggressiivisuus asianajamisessa ei nimittäin ole, koska se luo psykologisen 
vastavaikutuksen.  
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toimia vastoin lakia, esimerkiksi väärentää todisteita tai painostaa todistajia. 

Tilanteiden samastaminen on sekin tavallaan itsestään selvää, koska osallis-

tumistapojen erot ovat, kun ajatellaan asianajamista, tosiasiallisesti vähäisiä. 

Viranomaisen osallistuminen kirjalliseen hallintoprosessiin on pääsääntöi-

sesti asiakirjojen ja niihin liittyvien kirjallisten todisteiden jättämistä.

Tasapuolisuuden ja puolueettomuuden vaatimus joutuu koetukselle 

muun muassa kuluttaja-asiamiehen toiminnassa. Hänen tehtäväkseen on 

perinteisesti katsottu kuluttajien edun valvominen tai ”kuluttajakollektiivi-

sen aseman turvaaminen”.270 Aikaisemmin laissa oli suoranainen velvoite 

kuluttajan edun valvomisesta, mihin nykyinen laki Kilpailu- ja kuluttajaviras-

tosta ei enää asiamiestä velvoita. Ristiriita toki väistyy, jos turvatun ryhmän 

intressien valvominen rajoitetaan julkisen asiamiehen valvonta- ja sääntely-

tehtäviin. Ajatuksenakin olisi outoa, jos kuluttaja-asiamiehen tulisi tasapuo-

lisuuden nimissä valvoa kuluttajien käyttäytymistä heidän oikeussuhteissaan. 

Voi olla ja ehkä pitäisikin olla, että kuluttajakollektiivin aseman turvaaminen 

edellyttää samalla sille edullista lain tulkintaa sekä keskittymistä kollektiivia 

tukeviin seikkoihin ja argumentteihin. 

Julkisoikeudellisen asianajamisen sisällöllisellä (mitä viranomainen saa 

tehdä tai ei saa tehdä) ohjeistuksella on ymmärrettävästi kääntöpuolensa. 

Rajoitukset nimittäin vievät asianajamisen epäsymmetriaan. Viranomaisen 

vastapuoli saa menetellä tavalla (esim. pitää piilossa haitallista aineistoa), 

mikä on oikeudenkäyntiin osallistuvalta viranomaiselta kiellettyä. Lisäksi 

havaitaan, että epäsymmetria ei korjaannu sillä, että viranomainen palkkaa 

asiaansa ajamaan yksityisen lakimiehen, toisin sanoen ulkoistaa asianaja-

misensa. Viranomainen ei tällaisella toimeksiannolla vapaudu viranomai-

selle säädetyistä puolueettomuuden ja tasapuolisuuden vaatimuksista. Joh-

donmukaisuus päinvastoin edellyttää, että viranomainen ohjeillaan pitää 

huolen siitä, että yksityinen lakimieskään ei poikkea puolueettomuuden ja 

tasapuolisuuden vaatimuksista. Miten tämä käytännössä toteutuu, on ar-

voitus. Vaatimuksia ei hevin saa sopusointuun asianajamisen sisäisen logii-

kan kanssa. Oma kysymyksensä julkisoikeudellisessa asianajamisessa vielä 

on, onko tehtävä ero sillä perusteella, ovatko oikeudenkäynnissä vastakkain 

kaksi julkisyhteisöä vai julkisyhteisö ja yksityinen kansalainen. Voidaan esi-

merkiksi kysyä, vaaditaanko (viranomaisen) asianajamisen eettiseltä hyväk-

270.  Näin Viitanen 2020 s. 1951. 
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syttävyydeltä korkeampaa standardia jälkimmäisessä tapauksessa. Vaikka 

hallintolainkäytön sääntely ei tee eroa, kansalaisten oikeustaju luultavasti 

vastaisi kysymykseen myöntävästi. Perustelu luultavasti olisi sen tapainen, 

että viranomainen osaa joka tapauksessa pitää puolensa oikeudenkäynnis-

sä, yksityishenkilö taas ei.

Toistaiseksi tässä on kierretty vastausta perustavanlaatuiseen kysymyk-

seen, onko viranomaisen asianajamisella yleisessä lainkäytössä (eli riita- tai 

rikosasiassa) samanlaisia rajoituksia. Yleinen prosessilaki kun ei sisällä hal-

lintolainkäyttölain tai hallintoasian oikeudenkäyntilain kaltaisia säännöksiä. 

Totta on, että ne eettiset ja praktiset syyt, esimerkiksi tarve pitää yllä luotta-

musta viranomaisiin, pätevät samalla tavalla myös silloin, kun julkinen asia-

mies aloittaa oikeudenkäynnin tai avustaa oikeudenhakijaa yleisessä tuomio-

istuimessa tai erityistuomioistuimessa.271 On syytä välttää kaikkinaisia eroja, 

koska lähtökohtaisesti hyvin samankaltaiset asiat voivat päätyä eri forumei-

hin ja eri lainkäyttömenettelyihin. Tässä tutkimuksessa lähdetään näin ollen 

siitä, että julkisoikeudellisella asianajamisella on kaikkialla periaatteessa sa-

mat rajoitukset. Asiatyyppi, menettelymuoto tai forum voivat tuoda vain vält-

tämättömät täsmennykset. Nämä lakisääteiset rajoitukset saavat täydennystä 

eettisistä säännöstä, jotka ovat vasta kehittymässä. Tällä hetkellä julkisilla 

asiamiehillä ei ole niin sanottuja yhteenoton sääntöjä (rules of engagement), 

jotka yksityiskohtaisesti määräisivät, milloin, missä ja millä tavalla he saavat 

käyttää julkista valtaansa auttaakseen yksittäistä oikeudenhakijaa. 

Ajankohtaisiin kysymyksiin kuuluu, missä määrin julkinen asiamies – tai 

ylipäätään viranomainen – saa käyttää toiminnassaan hyväksi julkisuutta. 

Jos julkisuudella edistetään oikeuspolitiikkaa, innokaskaan access to justice 

-tutkija ei näe siinä mitään paheksuttavaa. Useinhan julkinen asiamies pyrkii 

julkisuudella vain käynnistämään toimialaansa liittyvän keskustelun, ehkä 

myös lainsäädäntöhankkeen. Vielä tavallisempia ovat valvontaan liittyvät 

tiedotteet, joissa kerrotaan esimerkiksi valvonnan kohdistumisesta tai ajal-

lisesta tehostamisesta. Tällainen julkisuus saattaa olla jopa hyvän hallinnon 

standardien vaatimaa, jotta valvonnan kohteille jää tilaisuus korjata epäkoh-

tia ennen julkisen vallan puuttumista. Sen sijaan vastaaminen vaikeutuu, kun 

271.  Hallituksen esityksessä hallintoasian oikeuskäyntilaiksi todetaankin, että kun viranomai-
nen on osapuolena oikeudenkäynnissä, se on viranomaista yleensä koskevien velvollisuuksien 
sitomana. Ks. HE 29/2018 vp. s. 105. Samoin esityksessä huomautetaan, että vaikka säännös vi-
ranomaisen velvollisuuksista (37.3 §) on laissa uusi, se ilmaisee nykyisen periaatteen. 
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julkinen asiamies hakee julkisuutta yksittäisessä oikeudenkäynnissä, toisin 

sanoen käräjöi mediassa (trial by media). Ammattieettinen sääntely aset-

taa tällaiselle toiminnalle rajoituksia, joskaan ne eivät ulotu viranomaiseen.

Vaikka suoranaista kieltoa mediajulkisuuden hakemiselle yksittäisessä 

oikeudenkäynnissä ei olekaan, viranomaisen on oltava siinä hyvin pidätty-

väinen. Viranomaisen takana on julkisen vallan arvovalta. etenkin maissa, 

joissa on tapana luottaa viranomaisiin, esimerkkinä Suomi.272 Jos yksityisen 

asianosaisen hakeman mediajulkisuuden katsotaan vievän lainkäytöltä le-

gitimiteettiä ja heikentävän luottamusta tuomioistuimiin273, viranomaisen 

turvautuminen asiansa ajamiseen julkisuudessa on vielä vaarallisempaa. On 

selvää, että tässäkään eroa ei saa tehdä sen perusteella, ajaako viranomainen 

asiaa asianosaisena vai esiintyykö viranomainen oikeudenhakijan avustaja-

na tämän vireille panemassa oikeudenkäynnissä. Sen sijaan on ajateltavis-

sa, että oikeuteen esiintyä julkisuudessa vaikuttaa se, tuoko viranomainen 

(tässä julkinen asiamies) asian itse julkisuuteen vai vastaako se ainoastaan 

vastapuolen julkisuudessa esittämään. Kuten tunnettua, ammattieettinen 

sääntely tekee tällaisen, tosin vähäisen eron.274 

5.2 Osallistua vai eikö osallistua?

5.2.1 Oikeus osallistua

Access to justice -tutkija tuntee kieltämättä houkutusta antaa julkiselle asia-

miehelle lainkäyttövaltaa, toisin sanoen oikeuden tehdä sitovia lainkäyttö-

ratkaisuja etenkin pienen intressin riidoissa. Tällaisia järjestelmiä onkin voi-

massa joissakin Euroopan maissa275, joskin yleensä asianosaisilla tai ainakin 

heistä toisella (esim. kuluttajalla) on oikeus saattaa asia vielä tuomioistui-

272.  Sen sijaan maissa, joissa viranomaisiin suhtaudutaan epäluuloisesti, vaara on vähäisempi, 
vastapuoli voi suorastaan hyötyä viranomaisen esiintymisestä julkisuudessa.
273.  Ks. YLE.FI 30.7.2021: ”Tutkijat kummeksuvat: Päivi Räsänen yrittää käydä oikeutta medi-
assa mielenosoitusten saattelemana ennen käräjiä”.   
274.  Ks. lähemmin Ylönen 2018 s. 471. Tosin julkisuuteen ”vetoamisen” on tässäkin tapauk-
sessa oltava asiallista, eikä asianajaja saa ryhtyä julkisuudessa ajamaan päämiehensä asiaa, 
esimerkiksi arvostella vastapuolen näyttöä tai argumentteja. 
275.  Esimerkiksi Saksassa pankkialan julkinen asiamies voi tehdä pankin ja asiakkaan välisissä 
riidoissa päätöksiä, jos riitaintressi on enintään 10 000 euroa. Jos intressi on enintään 100 000 
euroa, hän antaa suosituksen. Muutamilla erityisillä (julkisilla) asiamiehillä sitovien päätösten 
alue ulottuu lähes 50 000 euroon. Ks. Hodges ym 2012 s. 379.
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men ratkaistavaksi.276 Myös Suomessa julkiset asiamiehet ovat saaneet tähän 

tyyppisiä valtuuksia: esimerkiksi kuluttaja-asiamies voi sulkea verkkosivuja, 

poistaa niiden sisältöjä sekä määrätä verkkotunnuksen poistamisesta, mikä 

on tosiasiallisesti vaikkakaan ei ehkä juridisesti jyrkkä sanktio.277 Sen sijaan 

julkisen asiamiehen oikeus vaatia seuraamusmaksun määräämistä ei vielä 

merkitse fundamentaalista muutosta aikaisempaan. Oikeus vaatia tällaista 

maksua on periaatteessa vain aloiteoikeus, ja julkisilla asiamiehillä on ollut 

ennenkin oikeus käynnistää oikeudellisia prosesseja. 

Kehitys ei ole niin ongelmatonta, mitä se näyttää. Asiamiesprosessit ei-

vät, kuten jo todettiin, täytä missään kaikkia oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin vaatimuksia. Tästä syystä kannatusta saavat sellaiset yksinkertaiset, 

tehokkaat, halvat ja nopeat mekanismit, joilla julkinen asiamies voi siirtää 

riitaisen yksittäistapauksen tuomioistuimen tutkittavaksi.278 Tällainen siirtä-

minen edellyttää joko asianosaiseksi ryhtymistä tai oikeudenhakijan autta-

mista tämän (ainakin muodollisesti) vireille panemassa oikeudenkäynnissä 

tai oikeudenkäynnissä, jonka vastapuoli on aloittanut oikeudenhakijaa vas-

taan. Tosin myös jälkimmäisessä tapauksessa todellinen aloite oikeuden-

käyntiin tulee useimmiten julkiselta asiamieheltä, joka rohkaisee ja lupaa 

apua oikeudenhakijalle. Lainkäyttövallan ja heikosti rakentuvan menette-

lyn riskit näkyvät niissä kielloissa, joita tehostetaan uhkasakoilla. Tällaisia 

uhkasakkoja voivat asettaa sekä julkiset asiamiehet että eräät lakisääteiset 

lautakunnat. Mediajulkisuuttakin saaneessa tapauksessa yhdenvertaisuus- 

ja tasa-arvolautakunta oli kieltänyt Helsingin poliisilaitosta uusimasta et-

nistä profilointia 10 000 euron sakon uhalla. Uutisesta päätellen lautakunta 

ei kunnolla selvittänyt kiellon aiheena olleen yksittäistapauksen tosiseikkoja. 

Myös velvoite, jota sakko tehosti, oli niin epämääräinen ja vaikeasti toden-

nettava, että uhkasakon tuomitsemisesta olisi tullut siitäkin ”hirmuinen pro-

sessi”. Hallinto-oikeus kumosikin aiheellisesti niin kiellon kuin uhkasakon 

asettamisenkin.279 

276.  Näin esimerkiksi Puolassa ks. Hodges ym 2012 s. 178 ja 185.
277.  Ks. esimerkiksi Leppänen-Rusi 2020 s. 22
278.  Näin esimerkiksi Hodges ym 2012 s. 414. Tosin hän sijoittaa julkiset asiamiehet osaksi 
niitä ”vaihtoehtoisia” mekanismeja ja järjestelyjä, joista kuluttaja saa apua kuluttajariitoihinsa. 
Kompleksista hän käyttää nimitystä CADR, eli ”kuluttajaADR”. Ks. Riikka Koulu 2015 s. 122. Jul-
kiset asiamiehet ovat joukon jatkona nähtävästi sovitteluroolinsa takia. Ks. lähemmin jäljem-
pänä jakso 000. Vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta osana ”laaja-alaisempaa access to justice 

–tutkimusta” ks. myös Viitanen 2003 s. 19. 
279.  Helsingin Sanomat 27.4.2021: ”Hallinto-oikeus kumosi Helsingin poliisin saaman uhka-
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Pohjoismaisessa ajattelussa pidetään itsestäänselvyytenä sitä, että julkinen 

asiamies voi eri tavoin olla mukana oikeudenkäynnissä, jossa on kysymys yk-

sittäisestä oikeussuhteesta, viime kädessä kansalaisen oikeuksista. Lähinnä 

keskustellaan siitä, mitkä mukana olon ilmentymät ovat sallittuja tai suositel-

tavia. Vaikka tutkimuksessa esillä on tavallisesti yleinen lainkäyttö (eli riita-

asia tai rikosasia), lainkäytön linjoilla ei periaatteessa ole eikä saakaan olla 

eroa.280 Julkinen asiamies voi auttaa oikeudenhakijaa niin yleisessä lainkäy-

tössä, hallintolainkäytössä, välimiesmenettelyssä kuin institutionaalisessa so-

vittelussakin. Silläkään, onko kysymyksessä yleinen tuomioistuin vai erityis-

tuomioistuin, ei saisi olla merkitystä. Muu ei oikeastaan ole mahdollista, jos 

asiamiehelle ylipäätään uskotaan oikeussuojatehtävä. Prosessilaki määrää, 

monesti varsin sattumanvaraisesti, millä lainkäytön linjalla tai missä tuomiois-

tuimessa oikeudenhakijan asia tulee käsitellä. Selvää tietenkin on, että julkisen 

asiamiehen asema niin vireillepanossa kuin asianajamisessakin määräytyy 

sen mukaan, mitä prosessilaki (laajassa merkityksessä) määrää. Kysymyksen-

asettelu sinänsä ei tällä muutu. Oikeudenhakijan avustaminen esimerkiksi vä-

limiesmenettelyssä sisältää suurin piirtein samat ongelmat kuin avustaminen 

riita-asian oikeudenkäynnissä. Asia erikseen on, että käsittelymuoto, suullinen 

vai kirjallinen menettely, tietenkin näkyy julkisen asiamiehen toiminnassa, 

esimerkiksi oikeudenhakijan avustaminen kirjallisessa menettelyssä sitoo pal-

jon vähemmän voimavaroja kuin avustaminen suullisessa käsittelyssä.

Keskustelussa julkisen asiamiehen osallistumisesta oikeudenkäyntiin 

vastapuolen asema ei ole saanut merkitystä, mikä on access to justice -nä-

kökulman ulkopuolella hieman yllättävää. Access to justice -ajattelussa oi-

keudenhakija on heikko kertaosallistuja, vastapuoli vahva toistuvaisosallis-

tuja, suuri yritys tai julkinen valta. Julkisen asiamiehen apu näin tasoittaa 

epätasa-arvoiset voimasuhteet, mitä sosiaalinen oikeudenmukaisuus vaatii. 

Asetelma muuttuu perustavasti, jos vastapuoli on hänkin heikko kertaosal-

listuja, tyypillisesti kuluttaja-palkansaaja. (Totta on, että toistaiseksi tällainen 

asetelma on harvinaisuus, mutta asiamiesjärjestelmien laajetessa ja tehostu-

sakon”. Toki kieltoa voidaan perustella sen symbolisuudella, joskin sivulliselle tapaus näyt-
tää ulkomailta lainatulta virtue-signaling  -julkisuusaktilta eli niin kutsutulta hyveviestinnältä.    
280.  Sinänsä ei ole yllätys, että huomio on kiinnittynyt julkiseen asiamieheen kansalaisen 
avustajana oikeudenkäynnissä. Se on nimittäin tutuin ja ehkä näkyvinkin oikeussuojatehtävän 
ilmentymä. Kannattaa myös huomata, että hallintolainkäytön alan ja merkityksen kasvaessa 
tämä julkisten asiamiesten ”piilevä” tukitehtävä tulee sekin entistä tärkeämmäksi, koska kiistat 
siirtyvät tulevaisuudessa yhä enemmän tälle lainkäytön linjalle. 
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essa atyyppiset asetelmat väistämättä yleistyvät). Julkisen asiamiehen osal-

listuminen kääntää totutun kuvion päälaelleen: oikeudenhakijasta tuleekin 

tosiasiallisesti toistuvaisosallistuja, jolla on sekä tiedollinen että taloudelli-

nen ylivoima. Ratkaistavaksi tulee ensiksikin, sallitaanko julkisen asiamiehen 

apu ylipäätään tällaisessa tilanteessa. Toiseksi on pakko kysyä, miten voima-

varojen ero vaikuttaa (jos vaikuttaa) osallistumisen tapaan.

Ensimmäinen kysymys on pohjimmiltaan oikeuspoliittinen, toinen osit-

tain lainopillinen. Jos oikeudenkäyntiin osallistumisen motiivina on toimi-

alan valvonta, sääntely tai kehittäminen, vastapuolen asema on vailla mer-

kitystä. Eettisiä ongelmia kohdataan vain, kun osallistuminen on seurausta 

pelkästään halusta auttaa yksittäistä oikeudenhakijaa. Jälkimmäinen ky-

symys on näennäisesti ratkaistavissa siten, että asianajamiselle asetetaan 

tavanomaista korkeammat puolueettomuuden ja tasapuolisuuden vaati-

mukset. Kohtuutta voidaan hakea myös sillä, että julkinen asiamies ei vaa-

di heikolta vastapuolelta tavanomaista oikeudenkäyntikulujen korvaamista. 

Julkinen asiamies voi asettaa apunsa ehdoksi myös sen, että oikeudenha-

kijakaan ei sitä tee. Sitä, että vastapuoli tällöinkin joutuu maksamaan omat 

kulunsa, ei voitane pitää järin kohtuuttomana. Vastapuolihan on tehnyt pää-

töksen lähteä oikeunekäynnin tielle.

Julkisen asiamiehen lähteminen oikeudenkäynteihin yksittäisen oikeu-

denhaltijan lukuun tai apuna ei ole sellainen itsestään selvyys, miltä se poh-

joismaiselle lukijalle näyttäytyy. Esimerkiksi eurooppalaiset suositukset tuo-

mioistuimista näkevät sen vaarana tuomioistuimen riippumattomuudelle. 

Tätä koskeva suositus vaatiikin, että jäsenvaltioiden prosessilaissa julkinen 

asiamies/tuomioistuin -suhde tulisi selkiinnyttää (’clarify’). Ratkaisuksi, jol-

la jännite puretaan, suosituksessa esitetään, että prosessilaissa tulisi rajoit-

taa julkisten asiamiesten puuttuminen yksittäiseen asiaan oikeudenkäyntiä 

edeltävään aikaan. Oikeudenkäynnin aikana asianosainen saisi olla yhtey-

dessä julkiseen asiamieheen vain, kun asiaa tuomioistuimessa käsittelevä 

tuomari sitä varta vasten suosittelee.281 Ratkaisu ei vaikuta toimivalta, koska 

se jättää kaiken tuomarin persoonan varaan. Tuomari voi kokea tällaiset eh-

dotukset (jotka tulisivat asianosaiselta) arvovaltaansa loukkaaviksi; yhtä hy-

vin hän voi toivoa siirtävänsä hankalat kysymykset asiamiehen hoidettaviksi. 

Monissa maissa, tyyppiesimerkkinä common law-maat, julkisen asiamiehen 

281.  Opinion no. 18 (2015) CCJE 47-k.
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puuttuminen tuomioistuinten toimintaan on nimenomaan kielletty. Julkinen 

asiamies ei saa lainkaan käsitellä asiaa, joka on parhaillaan oikeudenkäynnin 

kohteena.282 Kiellolla on kieltämättä tietty logiikkansa, mutta tähän kieltoon 

liittyy vielä oudompi kielto saman asian uudesta käsittelystä. Julkinen asia-

mies ei saa ottaa käsiteltäväkseen asiaa, jota hän itse on aikaisemmin käsitel-

lyt. Kiellot ovat kaikesta päätellen heijastumia oikeudenkäyntejä koskevista 

lis pendens- ja res judicata- käsittelykielloista, tosin outoja sellaisia.283 

Suomessa ja yleisemmin pohjoismaissa tällaisia kieltoja ei ole edes mie-

titty. On ollut itsestään selvää, että julkinen asiamies saa puuttua toimialal-

laan yksittäisiin oikeudenkäynteihin. Pulmana on pikemminkin se, onko 

oikeudenhakijalla oikeus tällaiseen tukeen tai kääntäen onko julkisella asia-

miehillä velvollisuus kyseiseen tukemiseen. Kukaan ei ole myöskään väittä-

nyt, että aikaisempi puuttuminen yksittäiseen erimielisyyteen kansalaisen ja 

valvottavan tahon välillä veisi julkiselta asiamieheltä oikeuden saman asian 

uuteen käsittelyyn, oli sen syy mikä tahansa. Pikemminkin sekä uusi aineisto 

että politiikan muuttaminen tekee mielekkääksi palaamisen näennäisesti jo 

käsiteltyihin asioihin, esimerkiksi oikeudenhakijan yhteydenottoon, joka ei 

aikanaan johtanut toimenpiteisiin. Kokonaan tuntemattomia tällaiset kiellot 

eivät kuitenkaan Suomessakaan ole. Niin sanotut sopimusperusteiset lauta-

kunnat ovat säännönmukaisesti ottaneet niitä sääntöihinsä.284 Tosin syytä 

tällaisille kielloille nimenomaan lautakuntalainkäytössä on vaikea keksiä: ne 

ovat erityisen omituisia nimenomaan sopimusperusteisissa lautakunnissa. 

Selitys voi olla joko tiedostamattomassa prosessilain vaikutuksessa tai ulko-

maisten esikuvien sokeassa kopioimisessa.

5.2.2 Osallistumisen astevaihtelu

Vaikka julkisen asiamiehen (tai ylipäätään viranomaisen) oikeudelle osal-

listua oikeudenkäynteihin ei nähdä periaatteellisia eikä käsitteellisiä esteitä, 

282.  Ks. lähemmin Howells-Weatherrill 1995 s. 563. Ohimennen todettakoon, että tietosuoja-
valtuutettu saa keskeyttää asian käsittelyn, jos siihen liittyvä asia on vireillä tuomioistuimessa 
(tietosuojalaki 21.2 §). Access to justice –näkökulmasta säännös on vaarallinen. Se on ensiksikin 
harkinnanvarainen; tietosuojavaltuutetun ei tarvitse keskeyttää käsittelyä. Toiseksi ”liittyvän 
asian määrittely” on sekin harkinnanvaraista: asian ei tarvitse edes koskea samaa henkilöä, 
joka on tehnyt ilmoituksen valtuutetulle.  
283.  Ks. Koulu 2016 s. 62.
284.  Koulu 2011 s. 189.
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tämä ei vielä anna vastausta siihen, miten nämä osallistumisoikeudet konst-

ruoidaan, mitä edellytyksiä osallistumiselle on asetettava ja miten osallistu-

va viranomainen saa toimia oikeudenkäynnissä. Aluksi on syytä tarkentaa 

kielenkäyttöä. Yleiskäsitteeksi voidaan ottaa neutraali ”osallistumisoikeu-

det”, joskin kotimaisessa tutkimuksessa on käytetty sitä myös rajoitetussa 

merkityksessä.285 Osallistumisoikeudet jakautuvat ensiksikin itsenäisiin ja 

epäitsenäisiin. Itsenäinen osallistumisoikeus voi tukeutua asianosaisen ase-

maan (asialegitimaatio), väliintuloon oikeuttavaan enemmän tai vähemmän 

oikeudelliseen etuun (väliintulointressi) tai kuultavaksi pääsemisen oikeu-

teen (kuultavalegitimaatio). Epäitsenäinen osallistuminen on jonkun edel-

lä viitatun tahon avustamista/edustamista oikeudenkäynnissä. Sen oikeus-

perustaa ei tarvitse kaukaa hakea. Jos julkinen asiamies tyytyy avustamaan 

asianosaiseksi ryhtynyttä (kantaja) tai päätynyttä (vastaaja) oikeudenhakijaa, 

hänen osallistumisessa on aina perustettavissa asianosaisen tahtoon. Sekun-

däärikysymykseksi jää, onko tahdon ilmettävä toimeksiantona vai pelkkänä 

suostumuksena. Vaikka ero on periaatteessa tärkeä, käytännössä suostumus 

on normaalisti tulkittavissa toimeksiannoksi, jolloin se ei aiheuta muutoksia 

keskinäisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

285.  Sillä on viitattu kuultavana osallistumisen eri tapoihin. Ks. Tolonen 2015 s. 319.

Oikeus osallistua

Asianosaisena

Asialegitimaatio

Väliin tulijana

Väliintulo-
legitimaatio

Kuultavana

Kuultava-
legitimaatio

Kaavio 5: Julkisen asiamiehen itsenäiset osallistumisoikeudet
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Jos sen sijaan julkinen asiamies haluaa asianosaisen aseman, herää ky-

symys siitä, mihin hänen asialegitimaationsa eli asiavaltuutensa perustuu. 

Myös väliintulo oikeudenkäyntiin edellyttää niin sanottua väliintulointressiä, 

mitä nimitystä laki ei kylläkään tunne.286 Oma osallistujaryhmänsä ovat niin 

sanotut kuultavat, joiden osallistumisoikeus ja koko status oikeudenkäynnis-

sä on varsin epäselvä. Prosessilaki ei sisällä heistä säännöksiä, mutta tuomio-

istuimet ovat perinteisesti ja etenkin hakemuslainkäytössä suhtautuneet hei-

hin lempeästi.287 Heidän oikeudestaan puuttua oikeudenkäynnin kulkuun 

ei ole tehty periaatteellista ongelmaa, vaan kaikille, joilla on ollut asiallista 

sanottavaa, on perinteisesti annettu puheenvuoro.288 Totta on, että oikeus 

kuvainnollisesti päästä kuultavaksi oikeudenkäynnissä – eli käyttää siinä pu-

heenvuoroja – on epäselvä, ellei laki nimenomaan velvoita tuomioistuin-

ta kuulemaan jotain intressitahoa tai anna tälle oikeutta esiintyä oikeuden-

käynnissä. Tällaisilla henkilöillä tai viranomaisilla on tietenkin lakisääteinen 

kuultavalegitimaatio. Ilman sitä voidaan väittää, että oikeudenkäynnit ovat 

lähtökohtaisesti suljettuja. Vain ne toimijat, joilla on prosessilain takaama 

asema, saavat siihen osallistua.

Kuultava -instituutiolle vertailukohteita hakeva löytää niitä anglosaksi-

sesta amicus curiae -instituutiosta. Tällainen tuomioistuimen ystävä periaat-

teessa kiinnittää tuomioistuimen huomion sellaiseen tosiseikkaan, ennak-

kotapaukseen tai argumenttiin, joka on toistaiseksi jäänyt tuomioistuimelta 

huomaamatta. Käytännössä amicus curiae -osallistuja tietenkin saa esittää 

lähes mitä tahansa, koska aina voidaan sanoa, että jotain seikkaa ei ole kun-

nolla ”tiedostettu”. Instituution historia on kiinnostava. Ikivanha ja jo osaksi 

unohtunut instituutio elpyi Yhdysvalloissa 1960-luvulla. Taistelussa vähem-

mistöjen kansalaisoikeuksista järjestöt puuttuivat oikeudenkäynteihin ami-

286.  Tästä niin kutsutusta sivuväliintulosta ks. esimerkiksi Lappalainen 1995 s. 346. Väliintu-
lijaan sovelletaan esimerkiksi todistelussa samoja sääntöjä kuin asianosaiseen, toisin sanoen 
hän ei periaatteessa (ainakaan jos hän on tulevan tuomion oikeusvoiman piirissä) saa todis-
tajan statusta. Ks. Lappalainen 2001 s. 270. Jos väliintulija haluaa niin kutsutun itsenäisen vä-
liintulijan aseman, hänellä on lisäksi oltava ”välitön” intressi, toisin sanoen annettavan tuomi-
on on oltava häntä kohtaan voimassa (OK 18:19.2). Rohkeinkaan julkisien vallan intervention 
puolestapuhuja tuskin suostuu antamaan julkiselle asiamiehelle tällaista asemaa. Tosin asema 
toisi mukanaan myös oikeuden itsenäisiin prosessitoimiin. Ks. Ervo 2005 s. 114.  
287.  Koulu 1989 s. 45.  
288.  Puheenvuorojen käyttämistä eli oikeudenkäynnissä esiintymistä ei tietenkään saa se-
koittaa puhevaltaan ja sen käyttämiseen. Puhevalta on arkaistinen synonyymi asianosaisen 
oikeudelle osallistua oikeudenkäyntiin ja ajaa siinä asiaansa.  
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cus curiaen roolissa, erityisesti kansalaisoikeusjärjestö ACLU kunnostautui 

tätä kautta kansalaisoikeuksien esitaistelijana.289 Keinon omaksuivat myö-

hemmin syntyneet kuluttaja- ja ympäristöjärjestöt sekä jotkut enemmän tai 

vähemmän poliittiset toimijat. Osallistuminen tässä roolissa oli helppoa, hal-

paa, näkyvää ja riskitöntä. Tällä hetkellä tuomioistuimen ystäviä (mitä latina-

lainen termi tarkoittaa) löytyy Yhdysvalloissa jokseenkin jokaisesta riita- tai 

rikosasiasta, jolla on yhteiskunnallista tai poliittista merkitystä.

Periaatteessa amicus curiae -aktiivisuudelle jää tai jälleen oikeammin 

jäisi tilaa myös suomalaisessa prosessijärjestyksessä. Pohjoismainen erikoi-

suus nimittäin on, että kuka tahansa saa vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa tuo-

mioistuimeen vireillä olevassa asiassa, toisin sanoen jokainen kiinnostunut 

saa lähettää tuomioistuimelle tai yksittäiselle tuomarille viestejä, mitä pitäisi 

ottaa huomioon tai miten asia (tai vastaavat asiat ylipäätään) tulisi ratkais-

ta.290 Viestit eivät kuitenkaan ole oikeudenkäyntiaineistoa, missä suhteessa 

amicus curiae eroaa oikeudenkäynnissä kuultavasta ja väliintulijasta. Ami-

cus curiaen esittämää ei käsitellä oikeudenkäynnissä; siitä ei periaatteessa 

keskustella. Tuomari voi toki ottaa puheeksi sen, mitä tällaisessa viestissä on 

nostettu esiin. Näin tapahtuu sitä todennäköisemmin, mitä osaavammin ja 

osuvammin viesti on kirjoitettu. Oma kysymyksensä (johon tässä ei puutu-

ta) on, onko tuomarin kerrottava asianosaisille saamistaan amicus curiae 

-informaatiosta tai viimeistään siitä, että hänen prosessinjohtonsa ottaa siitä 

vaikutteita. Täydellinen avoimuus tietenkin lisäisi asianosaisten luottamusta 

tuomarin puolueettomuuteen. 

Vaikka osallistumista haluavan näkökulmasta kysymys on oikeudesta, 

tuomioistuimen näkökulmasta voidaan toisinaan puhua eräänlaisesta osal-

listuttamisvelvollisuudesta. Se toteutuu normaalisti niin sanottuna kuule-

misvelvollisuutena. Kuulemisvelvollisuus ulottuu myös joihinkin julkisiin 

asiamiehiin: tuomioistuimen on esimerkiksi varattava yhdenvertaisuusval-

tuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi käsiteltävässä asiassa siltä osin kuin asia 

kuuluu valtuutetun toimivaltaan (yhdenvertaisuuslaki 27 §). Myös tietosuo-

javaltuutetulla on vastaava oikeus ja tuomioistuimella vastaava velvollisuus, 

289.  Ks. esimerkiksi Niemi-Nousiainen 2021 s. 195.
290.  Koulu-Koulu-Koulu 2020 s. 118. Käsitteellisiä esteitä nousee vasta, kun tällainen kiinnos-
tunut taho haluaa päästä esittämään näkemyksiään suullisesti istunnossa. Siellä hän on peri-
aatteessa pelkkä yleisön edustaja, jolla ei ole oikeutta puheenvuoroihin. 
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tosin vain rikosasiassa, joka koskee tietosuojaa.291 Kovin johdonmukaiselta 

lainsäädäntö ei kylläkään vaikuta: esimerkiksi konkurssiasiamiehen oikeu-

desta tulla kuulluksi ei ole säännöksiä, vaikka tällainen oikeus vaikuttaisi 

konkurssiasiamiehen tehtävien kannalta luonnolliselta. Kannattaa huomata, 

että nimenomaiset säännökset kuulemisesta eivät nekään lähemmin kerro, 

mitä asiamies saa kuultava-asemassaan tehdä. 

Samoin omaksi kysymyksekseen nousee, mikä seuraa, kun tuomioistuin 

ei varaa kuultavalle viranomaiselle (tässä julkiselle asiamiehelle) lain vaati-

maa tilaisuutta kuulemiseen. Tähän yleisen prosessioikeuden kysymykseen ei 

tässä kuitenkaan syvennytä.292 Yleiskielessä kuuleminen tarkoittanee lähinnä 

ammatillisen mielipiteen esittämistä tuomioistuimelle. Mielipide esitetään 

tyypillisesti kirjallisesti, jolloin kysymyksessä on oikeastaan viranomaisen 

(tässä tapauksessa julkisen asiamiehen) asiassa antama lausunto. Lakisää-

teisessä kuulemisessa lausunto annetaan normaalisti tuomioistuimen pyyn-

nöstä, joskaan se ei ole välttämätöntä. Viranomainen saa antaa lausuntonsa 

oma-aloitteisestikin. Kirjallinen muoto ei ole yksinomainen, sillä mikään ei 

estä sitä, että viranomainen esittää ”lausuntonsa” suullisesti riita-asian pää-

käsittelyssä. Kotimaisessa tutkimuksessa onkin aiheellisesti erotettu yhtäältä 

suullinen, toisaalta kirjallinen eli prosessuaalinen kuuleminen.293 Toki suul-

linen kuuleminen itse oikeudenkäynnissä on yhtä lailla ”prosessuaalista”. 

Voidaan kysyä, saako kuultava viranomainen tehdä muutakin kuin esittää 

mielipiteensä asiasta.294 Mielipiteen esittäminen luonnollisesti sisältää sen, 

että viranomainen saa esittää argumentteja ja ottaa kantaa muiden esittämiin 

argumentteihin, toisin sanoen viranomainen osallistuu oikeudelliseen argu-

mentointiin. Kysymys kuultavan oikeuksista herää kuitenkin viimeistään, kun 

kuultava viranomainen haluaa esittää omaa todistelua näkemyksensä tueksi. 

Tuntuisi luonnolliselta, että viranomainen, jolla on lakisääteinen kuultavale-

gitimaatio, olisi oikeutettu esittämään myös todistelua oman mielipiteensä 

291.  Tietosuojalaki viittaa tässä kohdin rikoslakiin (26.2 §). Se taas velvoittaa tuomioistuimen 
varaamaan tietosuojavaltuutetulle tilaisuuden tulla kuulluksi, kun kysymys on tietosuojarikok-
sesta (RL 38:10.2). Riita-asioista ei ole vastaavaa säännöstä, joten niissä herää jäljempänä esille 
tuleva kysymys ”lakiin perustumattomasta” osallistumisesta. 
292.  Yksi seuraus on, että laiminlyöty kuultava jää tuomion oikeusvoiman ulkopuolelle. Tästä 
puolestaan seuraa, että tällainen kuultava ei voi hakea tuomion purkamistakaan (näin KKO 
2021:65). Kanteluna ylimääräinen muutoksenhaku toki olisi ollut tutkittavissa. 
293.  Ks. Tolonen 2015 s. 177 ja 261.
294.  Jäljempänä käsitellään lähemmin, mitä sisältövaatimuksia lausunnolle asetetaan. Tässä 
tarkastellaan yleisempää kysymystä kuultavan tahon osallistumisoikeuden laajuudesta. 
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tueksi. Jos julkisen asiamiehen tehtävänä on esimerkiksi valvoa oikeuden-

käynnissä yleistä etua, asianosaisten todistelu ei välttämättä sivua yleisen 

edun kannalta keskeisiä tosiseikkoja. Tämä periaatteellinen ongelma hel-

posti hämärtyy kirjallisten todisteiden kohdalla, jotka voidaan – näennäisen 

aiheellisesti – liittää kirjalliseen lausuntoon. Periaatteessa tällöinkin kysymys 

kuitenkin on kuultavan osallisen esittämästä todistelusta. 

Vaikka kuultavan viranomaisen asema muistuttaa melkoisesti väliintuli-

jan ja erityisesti epäitsenäisen sivuväliintulijan (OK 18:8) asemaa, heillä on 

yksi perusero. Väliintulijan on osallistuttava oikeudenkäyntiin ”jomman-

kumman asianosaisen puolella”. Kuultavalla viranomaisella ei ole tällaista 

velvollisuutta ”puolenpitoon”, joten hän voi osallistua molempien puolella 

ja edustaa niin sanottua yleistä etua. On myönnettävä, että väliintulossakin 

puolenpidon sääntöä on vaikea tulkita ja vielä vaikeampi valvoa, etenkään 

kun oikeuskäytäntöä tästä ei ole. Periaatteessa tuomioistuimen on kuitenkin 

pyydettävä väliintuloa vaativalta sivulliselta aluksi ilmoitusta siitä, kumman 

puolella hän on. Tämän jälkeen häneltä on evättävä sellainen asianajaminen, 

joka ei ole puoleksi ilmoitetulle asianosaiselle edullista.295 Myös mukaantu-

lon säännöt ovat erilaiset. Väliintulijan on tehtävä tuomioistuimelle hakemus 

aikeestaan, ja asianosaisille on varattava tilaisuus tulla siitä kuulluksi (OK 

18:9).296 Hakemuksesta annetaan käsittelyratkaisu. Kuultavan mukaantulo ei 

sen sijaan edellytä sen enempää hakemusta, asianosaisten kuulemista kuin 

käsittelyratkaisuakaan. 

Jos lakisääteisen kuultavalegitimaation merkitys on paikoin epäselvä, 

vielä suurempiin ongelmiin ajaudutaan, kun viranomainen (tässä julkinen 

asiamies) haluaa tulla kuulluksi, vaikka hän ei voi vedota lakisääteiseen legi-

timaatioon. Tämä herättää kaksoiskysymyksen. Ensiksikin: onko viranomai-

selle annettava siihen tilaisuus? Toiseksi on ratkaistava, jos tai kun oikeus 

siihen annetaan, onko tällaisella viranomaisella sama toimintavapaus kuin 

lakisääteisen kuultavalegitimaation turvin operoivalla kuultavalla. Ennen 

kuin ensimmäistä kysymystä ryhdytään ratkaisemaan, aktualisoituu kysymys 

295.  Prosessilaki ei pidä itsekään tarkasti kiinni tästä periaatteesta. Väliintulijalla nimittäin on 
oikeus toimia asianosaisen tavoin. Hän ei kuitenkaan saa kantajaa tukiessaan muuttaa kannet-
ta, eikä ylipäätään ryhtyä toimeen, joka, joka on ristiriidassa asianosaisen suorittaman toimen 
kanssa (OK 18:10). Esimerkiksi epäedullinen argumentointi ei liene lainkohdassa tarkoitettu 

”toimi”, millä on prosessioikeudellisessa kielenkäytössä normaalisti viitattu asianosaisen mää-
räämistoimiin eli niin sanottuihin prosessitoimiin.  
296.  Väliintulosta menettelynä eli niin sanotusta väliintuloprosessista ks. Frände ym 2017 s. 499.  
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siitä, miten tulkitaan niitä säännöksiä, joihin kuultavalegitimaatio saattaisi 

perustua. Esimerkiksi: onko julkisen asiamiehen yleinen oikeus antaa lau-

suntoja (mainitaan usein aloitteiden tekemisen yhteydessä) toimialallaan 

samalla tulkittavissa valtuudeksi osallistua muun muassa kuultavana yksit-

täiseen oikeudenkäyntiin? Juristerinen päättely antaa harhaanjohtavan hel-

posti myöntävän vastauksen: lausunnon antaminen ja toimittaminen suo-

raan tai epäsuorasti asianosaisen kautta tuomioistuimelle on osallistumista 

oikeudenkäyntiin! Eron tekeminen sillä perusteella, onko lausunto annettu 

asianosaisen pyynnöstä ja asianosaiselle itselleen vai oma-aloitteisesti ja tuo-

mioistuimelle, vaikuttaa keinotekoiselta. Tällainen laajentava tulkinta hävit-

tää – tai oikeammin hävittäisi – käytännössä ongelman ”lakiin perustumatto-

masta” osallistumisesta. Julkisilla asiamiehillä kun on poikkeuksetta oikeus 

antaa lausuntoja toimialansa kysymyksistä, usein myös siihen velvollisuus.

Jos julkiselle asiamiehelle annetaan lailla tai sen laajennetulla tulkinnalla 

oikeus esiintyä kuultavana oikeudenkäynnissä, vastausta vaatii edellä viitattu 

kysymys siitä, miten hän saa tai ei saa toimia oikeudenkäynnissä. Totta on, 

että sama kysymys rasittaa myös asianosaiseksi tai väliintulijaksi ryhtynyttä 

julkista asiamiestä, mutta näissä rooleissa normaali asianosaisen ja väliintu-

lijan rooli on itsestään selvä esikuva myös julkisen asiamiehen toiminnalle. 

Sillä, joka väittää muuta, on näin siitä luontainen perustelutaakka. Myös tässä 

kontekstissa kuultavalegitimaation perustalla on jotain merkitystä. Tuntuu, 

syystä tai toisesta, helpommalta väittää, että lakisääteisesti kuultavilla viran-

omaisella on itsenäinen asema oikeudenkäynnissä. Tätä tarkoittaa, että he 

saavat esittää omia argumenttejaan ja niitä tukevaa selvitystä, myös henkilö-

todistelua. Ilmeistä toki on, että tällainenkaan kuultava ei saa tehdä itsenäisiä 

vaatimuksia, esimerkiksi vaatia kanteen hyväksymistä, tutkimatta jättämistä 

tai hylkäämistä. Lakisääteisesti kuultava saa tietenkin esittää oman, enem-

män tai vähemmän perustellun mielipiteensä oikeudenkäynnin lopputulok-

sesta. Ulkonaiseksi eroksi jää tällöin lähinnä se, että tuomioistuimen ei edes 

laajan pro et contra -perustelemisen maailmassa tarvitse perustella, miksi se 

ottaa tällainen näkemyksen huomioon tai se ei anna sille näkemykselle. Vain 

asianosaisten vaatimukset on ratkaistava riittävästi perustellen.

Jos viranomaisella (tässä julkisella asiamiehellä) ei ole lakisääteistä tai 

edes epäsuorasti laista johdettavaa kuultavalegitimaatiota, selkein periaate-
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ratkaisu olisi evätä häneltä kuultavan asema ja samalla oikeus puuttua oikeu-

denkäynnin kulkuun tai tuomioistuimen päätöksentekoon. Tämä tarkoittaisi, 

että tällainen ”kuultava” joutuisi esittämään näkemyksensä jommankum-

man asianosaisen avulla, tavallisesti lausunnon tai vastaavan asiakirjan toi-

mittamisen kautta. Tätä voidaan perustella paitsi säännön selkeydellä myös 

sillä, että itsenäiset kuultavat ovat melkoinen ongelma oikeudenkäynnissä. 

He ensiksikin hämärtävät oikeudenkäynnin fundamentaalista adversiaali-

suutta, toiseksi heidän osallistumisensa helposti laajentaa ja viivyttää asian 

käsittelyä. Kuultava -statuksen totaalinen epääminen samalla hävittää eril-

lisen ongelman siitä, miten velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut mää-

räytyy. Vanha kaksoiskysymyshän on kuulunut, saako kuultava ”voittaes-

saan” korvauksen vastapuolelta tai onko kuultava ”hävitessään” velvollinen 

korvaamaan vastapuolen kustannukset. Kuten tunnettua, hakemusasioissa 

lakisääteisesti kuultava on rinnastettu kuluvastuussa asianosaiseen, mikä 

on tavallaan epäloogista.297 Hakemusasioissahan on vain yksi asianosainen, 

hakija. Rinnastaminen voidaan tukea vain hieman haettuun argumenttiin 

siitä, että lakisääteinen kuultava de facto on hakija-asianosaisen vastapuoli, 

jos hn ryhtyy aktiivisesti käyttämään puhevaltaansa. Sen sijaan riita-asiassa 

asianosaisia on käsitteellisesti kaksi, ja vain he häviävät (tai voittavat) asiansa. 

OK 21 luku puhuukin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ”asianosaisen” vas-

tuusta tai oikeudesta; poikkeus koskee sekin ”asianosaisen” asiamiehen tai 

avustajan vastuuta (OK 21:6). 

Ratkaisussa KKO 1998:118 vastuu oikeudenkäyntikuluista on kekseliäästi 

sidottu siihen, ketä vastaan asianosainen on esittänyt vaatimuksia ja tuleeko 

tuomio näin annetuksi kyseistä tahoa ”vastaan”.298 Vaikka ratkaisu on asiayh-

teydeltään spesifinen – se koskee palkkaturva-asiaa – ratkaisuohje sinänsä 

on sekä johdonmukainen että praktisesti toimiva. Ratkaiseva tosiseikka, vaa-

timusten kohde eli adressaatti, on ulkonaisesti havaittava eikä vaadi lähem-

pää perehtymistä oikeudenkäynnin kulkuun. Ratkaisun linjaus antaa myös 

297.  Kysymys kuultavan vastuusta oli aikanaan suuri ongelma, kun siihen saakka tyypillisinä 
riita-asioina käsitellyt asiat uusluokiteltiin hakemusasioiksi. Tämä loi uuden asialuokan eli 
niin sanotut riitaiset hakemusasiat. Ks. lähemmin Koulu 1989 s. 13. Selvää on, että käsitys näi-
den asioiden piilevästä kaksiasianosaisuudesta vaikutti myös siihen, miten OK 21 lukua alet-
tiin tulkita (esim. KKO 2005:41 ja KKO 2014:96), Toki joitakin eroja jäi: esimerkiksi passiivinen 
kuultava ei ollut kuluvastuussa, vaikka oikea asianosainen riita-asiassa ei passiivisuudestaan 
huolimatta välttynyt kuluvastuulta. 
298.  Ks. lähemmin Vaitoja 1999 s. 246.
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vastauksen siihen, millainen lakisääteisen kuultavalegitimaation omaavan 

kuultavan asema on, esimerkkinä julkinen asiamies. Koska häneen ei voida 

kohdistaa vaatimuksia, hän ei voi voittaa eikä hävitä asiassa. Vastapuolen 

kannalta sääntö ei ole välttämättä oikeudenmukainen. Julkisen asiamiehen 

osallistuminen voi lisätä hänen asianajamisen tarvettaan ja aiheuttaa näin 

hänelle ylimääräisiä kustannuksia. Niistä julkinen asiamies ei, kyseisen pe-

riaatelinjauksen seurauksena, yhtäältä vastaa. 

Toisaalta taas ei tunnu reilulta rasittaa niillä sitä asianosaista, joka oikeu-

denkäynnin häviää. Hänellähän ei ole mahdollisuutta estää julkisen asia-

miehen osallistumista tai edes keinoja vaikuttaa siihen, mitä asiamies tekee 

oikeudenkäynnissä. Puhtaan tulkinnallisesti lienee selvää, että myös ulko-

puolisen tahon osallistumisesta aiheutuneet – ja näin tavallaan ylimääräiset 

– kustannukset ovat niitä kustannuksia, jotka hävinneen asianosaisen on kor-

vattava. Asia erikseen on, että väliintulijan vastuu on järjestetty erityissään-

nöksellä. Väliintulija rinnastetaan molemmissa suhteissa asianosaiseen (OK 

21:12).299 Hän saa voittaessaan korvauksen vastapuoleltaan, kun taas hävites-

sään hän joutuu korvaamaan puhevaltansa käyttämisestä aiheutuneet ”eri-

tyiset kulut”. Voittaneen asianosaisen on näin pystyttävä osoittamaan sekä 

kulujen aiheutuminen puhevallan käyttämisestä että niiden jakautuminen 

(eli erillisyys). Välttämättä erityisiä kuluja ei aiheudu, joten välintulijan kulu-

vastuu on tosiasiallisesti varsin lievää, kun taas hänen oikeutensa saada kor-

vaus omista kuluistaan on täysimääräinen – mikä ei sekään ole vastapuolen 

kannalta välttämättä kohtuullista. 

5.3 Viimeinen askel:  
asianosaiseksi pääseminen

5.3.1 Ongelmana asiavaltuus

Kuultavan asema oikeudenkäynnissä on epäitsenäinen ja heikko. Kuulta-

va ei pysty vaikuttamaan lopputulokseen, ja hän on asianosaisten määrää-

mistoimien armoilla. Väliintulijan valtuudet saavat laista enemmän tukea, 

299.  Pykälä tulee sovellettavaksi vasta, kun väliintulovaatimuksen tekijä on hyväksytty väliin-
tulijaksi ja alkaa toimia sellaisena oikeudenkäynnissä. Ks. Lappalainen 2001 s. 92. ”Väliintulo-
prosessissa” (OK 18:9) ei vielä synny kuluvastuuta, vaikka prosessi voi aiheuttaa kustannuksia 
sekä vastustavalle asianosaiselle että väliintulo-oikeutta vaativalle. Ks. Jokela 2019 s. 173.   
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mutta häntäkin rasittaa riippuvuus siitä asianosaisesta, jonka puolella hän 

on ilmoittanut olevansa. Väliintulija ei voi ajaa omaa agendaansa, eikä hän 

voi pitää oikeudenkäyntiä vireillä, jos alkuperäiset asianosaiset haluavat sen 

päättää esimerkiksi sovintoon. Jos julkinen asiamies haluaa tukea maksimaa-

lisen tehokkaasti oikeuksiin pääsemistä, hänen on näin ollen saatava asian-

osaisen asema, toisin sanoen ”päästävä” asianosaiseksi oikeudenkäyntiin 

joko kantajana tai vastaajana. Tällöin hän sekä hallitsee oikeudenkäynnin 

kulkua että määrää asianajamisensa taktiikan.

Asianosaisaseman tärkeys yleisen edun valvonnassa on toki huomattu 

ennenkin. Sama hahmotus aktualisoituu myös tässä erityistapauksessa eli 

julkisen asiamiehen tukiessa yksittäisten kansalaisten oikeuksiin pääsemis-

tä. Monasti yleinen etu vaatii tai sen voidaan perustellusti väittää vaativan 

oikeuksien toteutumista yksittäistapauksessakin ja tätä kautta viranomaisen 

asemaa asianosaisena. Tutkimuksessa kysymys viranomaisen osallistumi-

sesta oikeudenkäyntiin asianosaisena on yhtäältä sidottu asianosaiskelpoi-

suuteen, toisaalta asiavaltuuteen (eli asialegitimaatioon).300 Asianosais-

kelpoisuus ei ole kummoinen este viranomaisen eikä muunkaan tahon 

asianosaisasemalle. Kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt ovat au-

tomaattisesti oikeussubjekteja ja näin asianosaiskelpoisia.301 Tosin läheskään 

kaikki ”liikkeet” ja ”ryhmät”, jollaisia monet kansalaisjärjestöt etenkin ympä-

ristökysymyksissä ovat, eivät ole järjestäytyneet oikeushenkilöiksi, tyypillises-

ti rekisteröidyiksi yhdistyksiksi.302 Ne kuitenkin koostuvat aina luonnollisista 

tai oikeushenkilöistä ja ovat näin purettavissa muodollisesti asianosaiskel-

poisiksi alayksiköikseen. Ne taas hyväksytään vastalauseitta asianosaisiksi. 

Sitä paitsi niin kutsuttu kestävä oikeus johtanee ennen pitkää oikeussubjek-

tiuden käsitteen vähittäiseen laajentumiseen, vaikka näillä asioilla ei ole kä-

sitteellistä tai periaatteellista yhteyttä. 303 Laajentuva oikeussubjektius taas 

tuo mukanaan automaattisesti laajentuvan asianosaiskelpoisuuden. 

300.  Tosin tässä yhteydessä puhutaan toisinaan oikeussubjektivisuudesta, sillä asianosaiskel-
poisuus on ainoastaan sen prosessioikeudellinen ilmentymä. Ks. Määttä 1999 s. 1666. 
301.  Ohimennen todettakoon, että täydellisiä synonyymejä käsitteet eivät prosessioikeudes-
sakaan ole. Prosessilaki antaa asianosaiskelpoisuuden lukuisille toimijoille, joita aineellinen 
lainsäädäntö ei pidä oikeussubjekteina. Ks. lähemmin Lappalainen 1995 s. 263. 
302.  Yhden asian liikkeistä ks. Sipponen 1996 s. 770. Tosin hänen käsityksensä niistä ei ole 
myönteinen: ne nostavat esille epäkohtia mutta eivät niiden ratkaisuja. Sen sijaan kylä- ja asu-
kastoimikunnat ovat hänen mukaansa merkittäviä kansalaisyhteiskunnan toimijoita.   
303.  Ks. esimerkiksi Rudanko 2021 s. 446.
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Toistaiseksi oikeuskäytäntö ei tunnusta varsinaisten oikeushenkilöiden 

ulkopuolisia kollektiiveja automaattisesti tai edes pääsääntöisesti asianosais-

kelpoisiksi. Tällainen kehitys on toki näköpiirissä, eikä siihen ole säädän-

näisiä tai käsitteellisiä esteitä. Nykyiset asianosaiskelpoiset ei-oikeushen-

kilöt, esimerkkinä konkurssipesä, on tunnustettu sellaisiksi tutkimuksen ja 

oikeudenkäytännön tuloksena. Asianosaiskelpoisuus on kuitenkin ehdoton 

prosessinedellytys, jonka puuttuminen saa aikaan periaatteessa välittömän 

kanteen tutkimatta jättämisen (OK 5:6).304 Tosin nykynäkemyksen mukaan 

tällainenkin puute on ensiksi yritettävä korjata. Korjaaminen tarkoittaa, että 

asianosaiselle, jolta puuttuu asianosaiskelpoisuus, annetaan täydennyske-

hotus. Tässä tapauksessa korjaaminen on paitsi mahdollista myös yllättävän 

helppoa – asianosaisiksi nostetaan ne henkilöt, joista ”liike” tai vastaava koos-

tuu. Puhevallan lopullinen epääminen korjattavissa olevan prosessinedelly-

tyksen puutteen takia on ilmiselvä oikeuksiin pääsyn este access to justice 

-näkökulmasta. Ratkaisussa KKO 2021:67 asialegitimaation puute korjattiin 

tulkitsemalla maanmittauslaitoksen keskushallinnon (jolla ei ollut oikeutta 

hakea kiinteistötoimituksen purkamista) asemaa hieman väkinäisesti niin, 

että sen purkuhakemus katsottiin samalla kiinteistön omistajan purkuhake-

mukseksi – jolloin se päästiin tutkimaan. Tulkinta (joka tukeutui aikaisem-

paan ratkaisuun KKO 2007:88) oli rohkea mutta access to justice -henkisenä 

kannatettava. Samalla se säästi tuomioistuimet uudelta purkuhakemukselta.

Odoteltaessa asianosaiskelpoisuuden laajentumista ”liikkeiden” kannat-

taakin esiintyä henkilöistä tai oikeushenkilöistä koostuvina kollektiiveina. 

Kollektiivin jäsenet tekevät omissa nimissään yhteisen aktin, tavallisimmin 

yhteisen valituksen tai yhteisen kantelun. Tällaiset yhteisvalitukset ja yhteis-

kantelut ovat käytännössä niin yleisiä, että ne ovat vaatineet ja saaneet muun 

muassa niiden yksilöintiin omat rutiininsa.305 Yhteisiin valituksiin ja kante-

luihin viitataan oikeuskielessä vakiintuneesti ensimmäisen allekirjoittajan 

nimellä, johon lisätään lyhenne ”ym.”. Joissakin käytännössä esiintyneissä 

tapauksissa allekirjoittajia eli myötävalittajia, kantelijoita tai kantajia on sa-

304.  Ks. Lappalainen 1995 s. 262.    
305.  Yhteiskantelut ovat toisinaan poliittisia mielenilmauksia, eivätkä ne oikeastaan liity lailli-
suusvalvontaan. Esimerkki tällaisesta oli 913 henkilön kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle 
siitä, että kroonisesta kivusta kärsivät potilaat eivät saaneet kunnollista hoitoa. Ks. eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen päätös 29.12.2021. Kantelulla haettiin selvästikin näkyvyyttä, missä 
onnistuttiinkin. Ks. Iltalehti 7.1.2022: ”Kipuhoidon tila paljastuu, kun yli 900 potilasta kantelee”.   
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toja.306 Tosin joskus esiintyminen nimenomaan ”liikkeenä” voi olla tarkoituk-

sellista ja taktisesti harkittua. Aikaansaatu sumea asianosaisuus on omiaan 

provosoimaan kiistelyä siitä, saako sumea asianosainen osallistua oikeuden-

käyntiin. Sumeille asianosaisille kiistely asianosaiskelpoisuudesta tai asiaval-

tuudesta sopii paremmin kuin hyvin: se pitää ajetun agendan kauan media-

otsikoissa. Lisäksi se synnyttää yleisössä mielikuva, jossa liikkeen oikeutetut 

vaatimukset kaadetaan juristerialla. 

Viranomaisten oikeushenkilöllisyys ja itsenäisen asianosaisen status on 

vanha kiistakysymys. Perinteisesti ”oikeudellisesti säännellyille” valtion or-

gaaneille on myönnetty asianosaiskelpoisuus toisiinsa nähden. Viranomaiset 

voivat toisin sanoen käydä oikeutta keskenään. Jos sen sijaan vastapuole-

na on yksityisoikeudellinen asianosainen, valtio-orgaanien itsenäinen asi-

anosaiskelpoisuus on nähty kiistanalaisena, jopa torjuttavana. Asianosais-

kelpoisuus on vain valtiolla.307 Oli miten tahansa, julkisten asiamiesten 

itsenäistä asianosaiskelpoisuutta suhteessa yksityiseen vastapuoleen ei voi 

mielekkäästi riitauttaa. Organisaatiolait selvästikin edellyttävät, että julkiset 

asiamiehet toimivat itsenäisesti vaatiessaan tietoja, harjoittaessaan muuta 

valvontaa, esittäessään sanktioiden asettamista sekä toisinaan myös nostaes-

saan kanteita. Totta on, että vain yksi (yksityisen sektorin) julkinen asiamies 

– kuluttaja-asiamies – saa nimenomaan oikeuden nostaa kanteita tai käynnis-

tää muun oikeussuojamenettelyn yksityisoikeudellista vastapuolta kohtaan. 

Toisinaan sääntely (esimerkkeinä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädän-

tö) antavat mahdollisuuden tällaiseen laajennettuun tulkintaan. Julkinen 

asiamies saattaa kertoa kotisivullaan voivansa ”aloittaa” syrjintätapauksissa 

oikeudenkäynnin, vaikka hänellä ei lain normaalitulkinnan mukaan sellaista 

oikeutta olekaan – ainakaan yksiselitteisesti. Myös parlamentaaristen asia-

miesten yleisvaltuutus on, kuten todettiin, periaatteessa tulkittavissa perus-

taksi asianosaiskelpoisuudelle ja itsenäiselle asemalle. Esimerkiksi oikeus-

kanslerin ”on ryhdyttävä toimenpiteisiin” oikaisun saamiseksi lainvastaiseen 

tai virheelliseen menettelyyn (oikeuskanslerilaki 5.3. §). Eduskunnan oike-

usasiamiehelle on lisäksi taattu puhevalta ylimääräiseen muutoksenhakuun, 

kun kysymys on hallintolainkäytöstä.308 

306.  Tällaisten yhteisaktien käytännöistä ks. Koulu 2017a s. 151.
307.  Näin Rosas 1986 s. 283. 
308.  Parlamentaaristen asiamiesten asianosaisasema ylimääräisessä muutoksenhaussa on 
vanha ja vakiintunut instituutio, vaikka senkin oikeudellinen perusta on ollut aikanaan varsin 
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Asiavaltuus (eli asialegitimaatio) tai oikeammin sen ahdas tulkinta muo-

dostaa vakavamman esteen julkisen asiamiehen osallistumiselle.309 Asiaval-

tuus kuuluu lähtökohtaisesti oikeudellisen suhteen osapuolelle: vain hänellä 

on oikeus perätä oikeuksiaan oikeudenkäynnillä.310 Sillä, onko hän kantaja 

vai vastaaja, ei ole merkitystä. Kummassakin tapauksessa oikeudenkäyntiin 

asianosaisena osallistuminen edellyttää asiavaltuuden olemassaoloa ja to-

teamista. Asiavaltuus on riita-asioissa pohjimmaltaan niin sanottu tahdon-

valtainen prosessinedellytys. Kantajan väite oikeudestaan perustaa asiale-

gitimaation sekä kantajalle itselleen että vastaajalle: heillä on oikeus käydä 

oikeutta asiasta.311 Erikseen ratkaistavaksi jää, määräytyikö asialegitimaatio 

oikein, toisin sanoen mikä vaikutus oikeudenkäynnillä on ”oikean” asiaval-

tuutetun eli oikeudenhaltijan asemaan. 

Joissakin tapauksissa asiavaltuus määräytyy pääsäännöstä poiketen, se 

joko laajenee ulkopuolisiin tai alkuperäinen asialegitimoitu oikeudenhal-

tija menettää legitimaationsa. Ratkaisu KKO 2021:37 on edustava näyte lo-

giikasta, vaikka tapaus koskikin hakemuslainkäyttöä, tarkemmin sanottuna 

adoptioasiaa ja yhtä asialegitimaation ilmentymää, muutoksenhakulegiti-

maatiota. Korkeimman oikeuden perustelut ovat kuitenkin kirjoitetut hyvin 

yleisiksi. Niiden mukaan ”painava julkinen intressi” puoltaa asialegitimaati-

on laajentamista ”asianosaisten piirin ulkopuolelle” (kohta 14). Ratkaisussa 

tämä intressi, joka määriteltiin perhe-elämää koskeviksi periaatteiksi, vai-

kutti muutosta hakeneen ulkopuolisen tahon puhevallan arviointiin (kohta 

10). Tunnetuin ja Suomessakin huomattu esimerkki hyvin laajasta asiaval-

tuudesta on yhdysvaltalainen ”public advocacy” -instituutio, joka muistut-

taa melkoisesti pohjoismaista julkisten asiamiesten järjestelmää.312 Siinä 

epämääräinen. Ks. Koponen 2017 s. 72. Myös virheellisen ratkaisun tehneelle tuomarille on 
etenkin aikaisemmin annettu oikeus hakea muutosta omaan ratkaisuunsa, mikä on periaat-
teessa kaikkien sääntöjen vastaista. Ks. Frände ym 2017 s. 1215. Tällaiset muutoksenhakulegiti-
maation laajennukset ovat esimerkkejä siitä, miten legitimaatiota voidaan hahmottaa yhtäältä 
tulkintojen, toisaalta käytännön tarpeiden mukaan.  
309.  Asiavaltuudella (eli asialegitimaatiolla) tarkoitetaan vakiintuneen määritelmän mukaan 

”asianosaisena esiintyvän henkilön oikeutta prosessata asianosaisena, so. omissa nimissään oi-
keudenkäyntiin saatetusta oikeudellisesta vaateesta”. Ks. Laukkanen 2004 s. 171.  Asiavaltuus voi-
daan myös nähdä osallistumisoikeuden edellytyksenä oikeudenkäynnissä. Ks. Ervo 2005 s. 114, 
310.  ”Asialegitimaatiossa ei siis olekaan kyse abstraktista ominaisuudesta, kuten asianosais- ja 
oikeudenkäyntikelpoisuudessa, vaan asialegitimaatiossa on aina kysymys asianosaisten suh-
teesta tiettyyn konkreettiseen oikeudenkäyntiin”. Näin Vuorenpää 2021 s. 575. 
311.  Näin Vuorenpää 2021 s. 578.
312.  Ks. Eriksson 1992 s. 222.



159

Julkisen asiamiehen osallistuminen lainkäyttöön

viranomainen (jolla on yleensä muita tehtäviä) edustaa oikeudenhaltijoita 

yksittäisessä oikeudenkäynnissä ja tukee asiaa ajamalla heidän pääsyään 

oikeuksiin. Viranomainen ei kuitenkaan ole vastuussa edustamilleen intres-

sinhaltijoille, vaan viranomainen voi toimia heidän tahdostaan riippumatta 

ja jopa sitä vastaan. 

Riita-asioissa ryhmäkanne on esimerkki ensimmäisestä eli asiavaltuuden 

laajentumisesta, konkurssipesän kannevalta jälkimmäisestä eli asiavaltuu-

den supistumisesta. Kannevalta nimittäin siirtyy konkurssivelalliselta hä-

nen konkurssipesälleen, jota edustaa konkurssihallinto. Osassa tapauksista 

asiavaltuuden epätavallinen järjestely perustuu lainsäädäntöön, osassa se 

on tutkimuksen kehittämä rakennelma. Konkurssin tuoma muutos oli aika-

naan esimerkki jälkimmäisestä, ennen kuin siirtymä legalisoitiin konkurssi-

laissa. Asiavaltuuden puuttuminen ei ole kuitenkaan käytännössä sellainen 

ongelma kuin teoriassa – jos tai kun intressit yhtyvät. Asiavaltuus on helpos-

ti perustettavissa halukkaalle asianosaisehdokkaalle joko valtuutuksella tai 

siirtämällä kyseinen oikeus. Sen sijaan asiavaltuutta erillisenä prosessioike-

udellisena ominaisuutena ei voi siirtää, toisin sanoen se on tässä merkityk-

sessä aksessoorinen.

Sopimusjärjestelyissä, esimerkkinä siirronsaajan kanne -konstruktio, 

asiavaltuus ei tietenkään muodosta ongelmaa.313 Siirronsaajalla on eittä-

mättä ja automaattisesti asiavaltuus. Selvää edelleen on, että asiavaltuutta 

on helpompi laajentaa joko lainsäädännöllä tai tulkinnalla silloin, kun kysy-

mys on kollektiivisesta tai niin sanotusta sumeasta vaatimuksesta. Asiaval-

tuuden laajentaminen periaatteessa individuaalisiin korvausvaateisiin sen 

sijaan johtaa fundamentaaliseen ristiriitaan yksityisautonomian periaatteen 

kanssa: mitä tehdään, kun potentiaalinen korvauksen saaja ilmoittaa, ettei 

hän katso kärsineensä vahinkoa eikä halua minkäänlaista korvausta. Kum-

pikin järjestely eli siirto ja valtuutus ovat käytettävissä myös, kun julkinen 

asiamies haluaa aloittaa oikeudenkäynnin tai osallistua siihen asianosaisen 

oikeuksin. Kummassakin myös vaaditaan intressinhaltijan myötävaikutus-

ta, jonka takaaminen ei ole itsestään selvyys. Alkuperäinen intressinhaltija 

haluaa (tai hänen kannattaisi haluta) vähintään takeet siitä, että hänelle ei 

koidu riskiä, jos oikeudenkäynti hävitään. Joskus hän ehkä edellyttää lisäksi 

313.  Konstruktiota käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä jaksossa 6.3.
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myötävaikutuksestaan hyötyä itselleen, esimerkiksi voitto-osuutta, jos oikeu-

denkäynti päättyy voittoon. 

Jos taas intressit eroavat, alkuperäinen asialegitimoitu oikeudenhaltija ei 

suostu kumpaankaan. Siviilioikeudellinen valtuuttaminen on toki oikea vaih-

toehto intressien yhdenmukaisuutta epäilevälle intressinhaltijalle. Hänhän 

voi vapaasti peruuttaa valtuutuksen, jos tai kun intressien erilaisuus alkaa 

vaarantaa hänen asemaansa. Siirtokonstruktiossa tätä mahdollisuutta ei ole, 

joskin intressihaltija välttää sillä parhaassa tapauksessa kaiken taloudellisen 

riskin. Tosin tähän päästään valtuutuksessakin. Valtuutuksen vastaanottava 

taho voi sitoutua huolehtimaan siitä, että vastuuta esimerkiksi vastapuolen 

oikeudenkäyntikuluista ei kaadu hänen päämiehelleen. Tämä lupaus ei kui-

tenkaan vaikuta OK 21 luvun mukaiseen kuluvastuuseen. Oikeudenhaltija 

määrätään maksamaan vastapuolen kulut, koska oikeutta on käyty hänen 

nimissään. Oikeudenhakijan asiaksi jää periä julkiselta asiamieheltä, mitä 

hän on joutunut maksamaan voittaneelle vastapuolelle.

Perustavaksi kysymykseksi nousee, onko lain annettava asianosaiseh-

dokkaalle (tässä julkiselle asiamiehelle) asiavaltuus, jonka alkuperäinen oi-

keudenhaltija häneltä evää. Kärjistäen: annetaanko alkuperäiselle oikeuden-

haltijalle oikeussuojaa vasten hänen tahtoaan? Vastaus on ja sen on oltava 

lähtökohtaisesti kieltävä: oikeudenhaltijan määräämisvaltaa ja tahtoa on 

kunnioitettava. Kansalaisen yksityisautonomiaan kuuluu myös oikeus olla 

hakematta oikeuksiaan, eli access to justice -kielenkäytössä exit-vaihtoeh-

to.314 Tästä syystä ryhmäkanteessa opt in-malli (ryhmään on liityttävä) on 

suositeltava. Totta on, että opt out -malli (alkuryhmästä on erottava, ellei 

halua tulla kohdelluksi sen jäsenenä) on verrattomasti tehokkaampi, pakolli-

sen jäsenyyden malleista (alkuryhmästä ei voi erota) puhumattakaan.315 Opt 

in -malli kuitenkin kunnioittaa paremmin ryhmään hypoteettisesti kuuluvi-

en henkilöiden eli eräänlaisten ryhmäehdokkaiden itsemääräämisoikeutta. 

Tästä syystä asiavaltuuden laajentamisessa julkisiin asiamiehiin on oltava 

hyvin varovainen etenkin, jos se tehdään tutkimuksessa ja uustulkintojen 

314.  Kannattaa huomata, että traditionaalinen määräämisperiaate ei tässä auta. Se sääntelee 
vain asianosaisten valtaa oikeudenkäynnissä. Ks, Jokela 2016 s. 166. 
315.  Opt in-mallin valintaa suomalaiseen ryhmäkannelakiin on aiheesta arvosteltu. Sillä on 
pienessä massa hyvin vaikea saada kootuksi riittävän suurta ryhmää ryhmäkanteelle. Ryh-
män koko on nimittäin yksi ryhmäkanteen erityisistä prosessinedellytyksistä. Ks. jäljempänä 
jakso 6.1.1. 
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kautta.316 Myös lainsäätäjän on punnittava huolella ristiriitaisia tavoitteita, 

yhtäältä halua toteuttaa oikeudet, toisaalta kunnioittaa oikeudenhaltijoiden 

määräämisvaltaa. Oikeussuojaa voidaan, kuten tämän kirjan otsikko ilmoitti, 

antaa viran puolesta mutta ei vastoin oikeudenhaltijan tahtoa.

Kiistely siitä, onko julkisella asiamiehellä niin sanottua reparatiivista asia-

valtuutta – eli oikeutta vaatia edustamilleen intressitahoille eli käytännössä 

yksittäisille oikeudenhakijoille rahallisia korvauksia näiden kärsimistä oi-

keudenloukkauksista – tuntuu olevan yleismaailmallista. Jopa laajan asia-

valtuuden mallimaassa eli Yhdysvalloissa trendi kulkee tällaista asiavaltuutta 

vastaan, ellei sitä nimenomaan laissa anneta. Yhdysvaltojen korkein oikeus 

katsoi äskettäin, että kuluttajia edustava Federal Trade Commission (FTC)317 

ei voinut vaatia tällaisia korvauksia, koska laki salli komissiolle vain kielto-

kanteet. Tästä oikeudesta ei korkeimman oikeuden mukaan voitu johtaa oi-

keutta ajaa korvauskannetta. Ratkaisu johti kiihkeään keskusteluun kulutta-

jien oikeussuojasta.318 Ajatus siitä, että oikeuteen ajaa kieltokannetta liittyisi 

myös oikeus vaatia korvauksia, olisi sinänsä luonnollinen adheesioperiaat-

teen ja adheesiotoimivallan sovellutus. Ajatus on saanut kannusta myös Eu-

roopan unionin säädöshankkeissa osana tehostettua kuluttajansuojaa.319 Sii-

tä, että laaja asiavaltuus (tai vastaava järjestely) olisi tarkoituksenmukainen, 

ei tunnu olevan erimielisyyttä. Kysymys on näin periaatteessa vain prosessi-

lain tulkinnasta tai sellaiseksi puetusta oikeuspoliittisesta edunvalvonnasta. 

Erimielisyys ilmenee myös erilliskysymyksenä siitä, antaisiko laaja asia-

valtuus (jos tai kun sellainen tunnustetaan) julkiselle asiamiehelle oikeuden 

vaatia sekä sopimusperusteisia että deliktiperusteisia hyvityksiä.320 Asiaval-

tuutuksen ulottamisesta hyvityksiin tai korvaukseen voidaan vielä mielek-

käästi kiistellä; sen sijaan asiavaltuuden ”jakamiselle” sopimusperusteisten 

ja deliktiperusteisten hyvitysten rajanvetoa seuraten on vaikea keksiä ensim-

316.  Uudessa tutkimuksessa näkyy halukkuus antaa etenkin edunvalvontajärjestöille valta 
käydä oikeutta jäsentensä puolesta, kun kysymys on korvauksista. Ks. Kivistö-Tarkela 2020 
605. Monien järjestöjen jäsenyys edellyttää jo valmiiksi, että järjestö saa jäseneltään tällaisen 
valtuuden tai oikeuden. Ks. Koulu 2020 s. 265.   
317.  Tämä viranomainen hoitaa samoja tehtäviä kuin eurooppalaiset kuluttaja-asiamiehet.
318.  Ks. Washington Examiner 22.4.2021: ”Supreme Court cuts FTCs ability to seek monetary 
rewards in courts.” Uutinen samalla osoittaa asiavaltuuden poliittisuuden.  
319.  Ks. EU-impact assessment 2018 s. 59. Pohjoismaissa idea on tuttu ennestään, koska 
rikos asiassa on perinteisesti saanut esittää yksityisoikeudellisia korvausvaatimuksia, mikä ei 
kansain välisesti suinkaan ole itsestään selvyys. Ks. jakso 6.4.1. 
320.  Tämäkin kysymys on unionin oikeuspoliittisella agendalla. Ks. mt. s. 36.
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mäistäkään rationaalista perustetta. Jakaminen kaatuu viimeistään aineelli-

sen erottelun tulkinnanvaraisuuteen. Sitä paitsi asiavaltuus ei saisi, muiden 

prosessinedellytysten kuten toimivallan tapaan, edellyttää itse vaatimusten 

asiallista tutkintaa. Prosessinedellytysten perusideahan on, että niiden ole-

massaolo tai oikeammin puuttuminen voidaan havaita ensi silmäyksellä, ei 

vasta tuomion perusteluja kirjoitettaessa. Sen sijaan Euroopan unioni on 

ottanut yllättävän jyrkän kannan siihen, voitaisiinko kollektiivisista hyvi-

tyksistä päättää hallinnollisessa menettelyssä. Sitä ei pidetä mahdollisena. 

Vaikkakaan sitä ei sanota suoraan, syy lienee siinä, että tällöin asianosais-

kelpoisuuden ja asiavaltuuden kaltaiset ”prosessioikeudelliset” esteet tosi-

asiallisesti menettäisivät merkityksensä. Kantaansa unioni perustelee – tosin 

varsin haetun tuntuisesti – sillä, että tällaiset kollektiiviset hyvitysmekanismit 

puuttuvat suhteettomalla tavalla jäsenvaltioiden oikeudellisiin traditioihin. 

Periaatepäätös vie keskustelun hyvityksistä ja korvauksista tuomioistuinlin-

jalle, toisin sanoen miettimään nykyisen prosessilain tulkintaa ja säädettävän 

prosessilain tarjoamaa potentiaalia. 

5.3.2 Lainsäätäjän vaihtoehtoja

Jos asiavaltuutta laajennetaan, asiavaltuus antaa puhevallan tavallisesti sekä 

viranomaiselle että kansalaisjärjestölle. Tosin Suomessa keskustelu järjes-

töjen asiavaltuudesta on älyllistä leikkiä. Sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka 

olisivat tällaisiin tehtäviin (esim. oikeudenkäyntien nostamiseen) halukkaita 

ja joilla olisi siihen voimavaroja, ei kerta kaikkiaan ole. Esimerkiksi ryhmä-

kanteen ulottaminen kuluttajajärjestöihin tuskin laajentaisi ryhmäkanteen 

tosiasiallista käyttöalaa321: vahvoja kuluttajajärjestöjä ei ole löydettävissä.322 

Lisäksi kannetta nostava järjestö kohtaa samat prosessioikeudelliset ongel-

mat kuin viranomainenkin, toisin sanoen täyttyvätkö ryhmäkanteen erityiset 

prosessinedellytykset ja pysyykö ryhmä koossa.323 Joillakin oikeudenaloilla 

321.  Tutkimuksessa on ryhdytty erottamaan oikeussuojakeinon (esim. ryhmäkanteen) muo-
dollinen soveltamisala ja sen käyttöalan. Käyttöalalla tarkoitetaan tilanteita, joissa keinoa de 
facto yleensä käytetään tai sitä ainakin kannattaisi käyttää. Ks. Koulu 2017b s. 53. 
322.  Suomalaisten kuluttajajärjestöjen heikkous myönnetään myös kuluttajansuojan tutki-
muksessa. Tosin syyksi arvellaan solidaarisuuden puuttumista. Ks. Wilhelmsson 1996 s. 143. 
Tässä tutkimuksessa syyksi on pikemminkin arveltu lakisääteisen kuluttajansuojan vahvuutta. 
323.  Koulu 2017b s. 159. Totta kylläkin on, että valtaosa Ruotsin ryhmäkanteista on järjestöjen 
nostamia. Järjestöjen aktiivisuus ja voimavarat ovat kuitenkin Ruotsissa Suomea paremmat, 
vaikka niiden rahoitus on enimmäkseen peräisen julkisen vallan valtionavuista.  
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järjestöjen puhevalta on realistinen vaihtoehto. Kilpailuoikeudessa asiaval-

tuus on perinteisesti myönnetty elinkeinonharjoittajien intressiyhdistyksil-

le.324 Suoranaiseksi toiveajatteluksi on sen sijaan leimattava odotukset, et-

tä Suomeen muodostuisi yhdysvaltalaisten ”public law interest law firms” 

– tyyppisiä toimijoita, eli tähän erikoistuneita asianajotoimistoja.325 Tällaiset 

toimistot ajavat ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan kansalaisten asi-

oita, joissa on kysymys tavallisimmin sosiaaliturvasta tai asumisesta. Toi-

mintansa ne rahoittavat avustuksilla ja laajalla pro bono -työskentelyllä. Suo-

mesta kumpikin edellytys puuttuu. Pro bono -toiminta on pienimuotoista ja 

harvinaista, eikä sellaista hyväntekeväisyysperinnettä, joka toisi filantrooppi-

seen tai poliittiseen asianajamiseen tarvittavia rahallisia avustuksia, tunneta. 

Järjestöjen oikeudellista aktiivisuutta olisi tietenkin syytä suosia. Järjes-

tökanteiden justifikaatio on järjestöjen oletetussa edustavuudessa: järjestön 

kuvitellaan edustavan suurta joukkoa ja näin toteuttavan demokratiaperiaa-

tetta. Myös järjestön sisäinen päätöksenteko mielletään demokraattiseksi. 

Näin ei tietenkään aina ole, joten lainsäätäjän kuva on hieman sinisilmäinen. 

Järjestö voi olla yhden miehen yhdistys, ja suuri joukko edustavalta näyttä-

viltä järjestöistä koostuu tosiasiallisesti parista kolmesta aktiivista. Joissakin 

julkisuuteen päässeissä tapauksissa näin onkin ollut asianlaita. Jos taas jär-

jestön puhevallan ehdoksi asetetaan suuri koko (paljon jäseniä) tai toimin-

nan laajuus (esimerkiksi epämääräinen valtakunnallisuus) samalla luodaan 

uusi rasite, käsitteellisesti oikeudellinen este oikeuksiin pääsylle. Tällaisia 

esteitähän access to justice -tutkimus (jolle tämä kirja pohjautuu) pyrkii pois-

tamaan. Selvää on kuitenkin, että asiavaltuuden laajennuksia ei voida torjua 

yksioikoisella argumentilla, jonka mukaan voittanut vastapuoli ei voisi siinä 

tapauksessa saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan. Jos sitä pidetään 

keskeisenä, korvauksen turvaamiseksi pystyään kehittämään erilaisia vaka-

varaisuus- ja vakuusjärjestelyjä, joista on lukuisia esimerkkejä muista maista. 

Sitä paitsi argumentti on kumottavissa havainnolla, että lainsäätäjä ei muu-

toinkaan huolehdi siitä, että voittanut asianosainen de facto saa perityksi 

hänelle tuomitut korvaukset. Tunnettua on, että luottotappiot ovat yleisiä, 

324.  Ks. esimerkiksi Norrgård 2006 s. 48. Tämä anomalia tietenkin selittyy luottamuksella sii-
hen, että tällaiset järjestöt kykenevät voimavaroiltaan osallistumaan oikeudenkäynteihin. Asia 
erikseen on, että sääntely on usein johtanut kiistelyyn siitä, onko osallistuva järjestö asialegiti-
moitu vai ei – mikä taas on access to justice –näkökulmasta oikeuksiin pääsyn este. Laajennettu 
asiavaltuus tai väljä asianosaiskäsite ei toisin sanoen saa avata uutta riitaa sen olemassaolosta.    
325.  Ks. Eriksson 1992 s. 220.
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kun asianosaiset ovat tavallisia asianosaisia, esimerkiksi yksityishenkilöitä tai 

pk-yrityksiä.326 Toki voidaan kokemusperäisesti sanoa, että höllä asianosais-

kelpoisuus ja ankara kuluvastuu ovat riskialtis lähtökohtaisesti yhdistelmä. 

Maksajaa korkeille kustannuksille ei hevin löydy.

Järjestöjen asiavaltuudesta ei ole pitkä askel kenen tahansa kiinnostu-

neen kansalaisen asiavaltuuteen, eli eräänlaisiin kansalaiskanteisiin, joita 

esimerkiksi Yhdysvaltojen oikeus tunteekin. Yleinen mielipide on varsin val-

mis hyväksymään tällaiset kanteet, kun kanteella ajettava asia mielletään 

riittävän hyväksi ja pyyteettömäksi, toisin sanoen kantajat eivät hae henki-

lökohtaista hyötyä. Esimerkki tästä on paljon julkisuutta saanut kuuden il-

mastoaktiivin EY-tuomioistuimessa nostama kanne unionin jäsenvaltioita 

vastaan. Kanteessa vaaditaan valtioita ryhtymään tehokkaisiin toimiin ilmas-

tonmuutoksen estämiseksi.327 Voimakas yleinen mielipide saa ennemmin 

tai myöhemmin oikeuspoliittisen vasteen: valtioiden on pakko sisällyttää 

prosessilakeihinsa tällaisia konstruktioita. Myöskään suomalainen oikeus-

kulttuuri ei vaikuta kovin vastahakoiselta, joskin huolenaiheeksi nähdään 

poliittisten kysymysten juridisoituminen. Se taas siirtää valtaa politiikalta 

tuomioistuimille.328 Asiavaltuus ei kuitenkaan ole ainoa järjestökanteiden 

ja kansalaiskanteiden nostamisen este. Monissa maissa tällaisten kanteiden 

tielle on kasattu uusi este: oikeudenkäynnissä ei saa käyttää ulkopuolista ei-

kä etenkään sivullisrahoitusta. Kysymys on ollut tarkoitushakuisesta uustul-

kinnasta, koska prosessilaeissa ei tavallisesti ole tällaista kieltoa. Tosin tästä 

ilmiselvästi oikeuksiin pääsyä estävästi tulkinnasta on jokseenkin kaikkialla 

vähitellen luovuttu.329 

Tutkimuksessa ajatukset muiden kuin välittömien intressitahojen kanne-

oikeudesta eivät ole saaneet sellaista kannatusta, mitä access to justice -hen-

kinen tutkija olisi odottanut. Pikemmin laajennetun asiavaltuuden konstruk-

tioita väheksytään kutsumalla niitä ”surrogaattiedustamiseksi”.330 Totta on, 

326.  Ks. Koulu 2020 s. 180. 
327.  Helsingin Sanomat 20.12.2020: ”Nuorten ilmastokanne ansaitsee vastauksen”. Mikään uusi 
huolenaihe se ei, kuten todettiin, Suomessakaan ole. Ks. Jyränki 1986 s. 4.
328.  Helsingin Sanomat 13.10.2021: ”Suomikin joutuu varautumaan ilmasto-oikeudenkäynteihin”. 
329.  Ks. esimerkiksi Perrin 2018 s. 17. Tällaisten tulkintojen kehittely osoittaa, kuinka keskeisek-
si oikeudenkäyntien rahoittamismahdollisuudet nousevat, kun asialegitimaatio laajenee. Tosin 
rahoittaminen on aina ollut oikeudenkäynnin ongelma, oli asialegitimaatio millainen tahansa.   
330.  Tällaiset luonnehdinnat tuovat mieleen politiikan tutkimuksesta tutun nirvanavertailun. 
Siinä realistista mutta epätäydellistä vaihtoehtoa verrataan täydelliseen mutta utopistiseen 
vaihtoehtoon – ja jätetään molemmat vaihtoehdot toteuttamatta. Utopiassa tietenkin jokainen 
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että tällaisessa edustamisessa on rasitteensa kuten intressiristiriitojen riski. 

Surrogaattiedustaminen tuo myös mukanaan joukon praktisia kysymyksiä, 

joihin pohjoismainen tutkimus ei ole ollut halukas hakemaan vastauksia. La-

kiperusteisuus tuo kuitenkin paljon etuja. Kun laajennettu asiavaltuus perus-

tuu suoraan lakiin, oikeudenhakijoiden edustamista ei ole tarpeen sitoa so-

pimuskonstruktioon kuten pohjoismaisessa järjestelmässä on tehtävä. Siinä 

julkinen asiamies tarvitsee lähtökohtaisesti valtuutuksen oikeudenhakijalta, 

jotta hän voi ajaa tämän asiaa joko kantajana tai vastaajana. Samalla hän jou-

tuu tottelemaan tämän antamia ohjeita asianajosta. Lisäksi oikeudenhakija 

voi milloin tahansa peruuttaa toimeksiantonsa tai harjoittaa rinnakkaista 

asianajamista, mikä on erityisen turmiollista.

Rinnakkaisen asianajamisen pulmiin on tarjolla lievempiäkin lääkkeitä. 

Kaupallisissa toimeksiannoissa usein sovitaan, että päämies ei saa ajaa oma-

toimisesti asiaa eikä edes ottaa itse yhteyttä vastapuoleensa.331 Asianajajaoi-

keudellisessa kirjallisuudessa on tapana lisäksi korostaa asianajajan riippu-

mattomuutta ja itsenäisyyttä suhteessa omaan päämieheen.332 Tarkemmin 

katsottaessa nähdään, että itsenäisyys on vain oikeutta luopua tehtävästä, 

kun päämies antaa ”ilmeisesti hyödyttömiä ohjeita” ja pitäytyy niihin ”huo-

mautuksesta” huolimatta. Sivullinen tuntisi houkutusta sanoa, että vastaava 

itsenäisyys on millä tahansa työntekijällä tai viranhaltijalla: hän voi irtisanou-

tua työstään tai virastaan. Eroa on lähinnä siinä, että asianajajan irtisanou-

tuminen vaatii erityisen syyn ja väliaikaisen vastuunkannon päämiehestään. 

Tehtävästä pääsemisen kynnys on siis korkeampi.

Totta on, että myös lakisääteisessä asiavaltuuden järjestelyssä havaitaan 

melkoinen riippuvuus niistä tahoista, joiden oikeuksia haetaan kanteella. 

Jopa ryhmäkanteessa julkinen asiamies (Suomessa kuluttaja-asiamies) on 

ryhmänsä armoilla, oli maassa käytössä opt out- tai opt in -sovellus. Jos harva 

oikeudenhakija ilmoittautuu ryhmään tai riittävä määrä heitä irtaantuu ryh-

mästä, asiamies menettää oikeutensa nostaa ryhmäkanne, luultavasti myös 

oikeuden jatkaa jo nostamaansa ryhmäkannetta.333 Vertailuna kannattaa 

oikeudenhakija olisi taloudellisesti ja tiedollisesti niin voimakas, että hän kykenisi yksilöllises-
ti toteuttamaan oikeutensa, oli vastapuoli millainen tahansa. Tällaiseen ihannemaailmaan ei 
tietenkään koskaan päästä.  
331.  Ks. Koulu 2020 s. 153.
332.  Näin Tarkka 1999 s. 271.
333.  Tämä varaus johtuu prosessioikeudellisesta jatkuvuusperiaatteesta, jonka mukaan vireille 
tulon jälkeiset muutokset eivät periaatteessa vaikuta tuomioistuimen toimivaltaan. Toimivalta 
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huomata hallintolainkäytön laaja asiavaltuus. Siinä viranomainen – joka ei 

lähtökohtaisesti ole asianosainen eli häneltä puuttuu asialegitimaatio – saa 

hakea muutosta valittamalla, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen val-

vottavana olevan yleisen edun takia (laki oikeudenkäynnistä hallintoasiois-

sa 2:7).334 

Kansainväliset oikeudenkäynnit muodostavat tässäkin erillisen ongelma-

kokonaisuuden. Access to justice -näkökulmasta olisi erityisen tärkeää, että 

oikeudenhakijaa autettaisiin kansainvälisissäkin oikeudenkäynneissä ja eri-

tyisesti sellaisissa oikeudenkäynneissä, jotka sijoittuvat toiseen maahan. Tyy-

pillinen oikeudenhakija, heikko kertaasianosainen, ei kerta kaikkiaan kykene 

käymään oikeutta vieraassa maassa, oli hän kantaja tai vastaaja. Jos julkinen 

asiamies käynnistää oikeudenkäynnin vieraassa maassa, tämän tuomiois-

tuinmaan laki (lex fori) tuo mukanaan täysin uuden maailman. Kyseinen laki 

määrää sallitut kannetyypit, asianosaiskelpoiset asianosaiset ja asiavaltuu-

den piirin. Viimeksi mainittu, esimerkiksi oikeus vaatia yksilöllisiä korvauksia, 

voi olla laajempi tai suppeampi kuin julkisen asiamiehen (tai kansalaisjär-

jestön) kotimaassa. Yhden maan julkisella asiamiehellä ei automaattisesti 

ole oikeutta ajaa ryhmäkannetta toisessa maassa, vaikka hänellä olisi tämä 

oikeus omassa maassaan.335 Vaikka kansallinen prosessilaki on ratkaiseva, 

joitakin yleisiä suuntaviivoja voidaan osoittaa ilman maakohtaista tarkaste-

luakin. Monet prosessilait suhtautuvat muutoinkin kielteisesti ulkomaisiin 

viranomaisiin oikeudenkäynnin kantajina. Sen sijaan ryhmäkannetyyppinen 

järjestökanne kohtaa todennäköisesti vähemmän prosessioikeudellisia estei-

tä, koska kantaja on ”siviilioikeudelliseksi” mielletty asianosainen. Yleisesti 

voidaan sanoa, että siirronsaajan kanne -konstruktio on tavallisesti sallittu 

kaikissa maissa. Myös EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisut osoittavat, että 

konstruktio on laajassa käytössä Euroopassa. Konstruktio hyväksytään, joskin 

se yleensä aktualisoi kiistan tuomioistuimen kansainvälisestä toimivallasta, 

jos siirto ylittää jäsenvaltioiden rajat. 

määräytyy nimittäin vireille tulemisen ajankohdan mukaan. Epäselvää kuitenkin on, kuinka 
laaja tämä periaate on. Tässä tutkimuksessa kysymykseen ei lähemmin puututa.     
334.  Ks. HE 29/2018 vp s. 75.
335.  Sen sijaan mitään estettä ei liene sille, että suomalaisessa ryhmäkanteessa on mukana 
ulkomaisia ryhmän jäseniä. Asia erikseen on, että forumsäännökset tavallisesti estävät ryh-
mäkanteen nostamisen Suomessa ulkomaista vastaajaa vastaan. Tähän erilliskysymykseen ei 
lähemmin syvennytä.  
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Myöskään julkisen asiamiehen koordinoimat (tai järjestämät) yhteiskan-

teet ja joukkokanteet tavallisesti kiertävät kansallisen prosessilain asettamat 

esteet. Nämä kannetyypit tunnetaan kaikkialla, joskin kanteiden yhteiskäsit-

tely voi kohdata esteitä. Suomen oikeus nimittäin on suopea erillisten kan-

teiden yhteiskäsittelylle, mikä ei muualla ole välttämättä lainkaan mahdol-

lista.336 Toisaalta taas monissa maissa sallitaan niin sanottu asianosaiseksi 

liittyminen, mikä helpottaa yhteiskanteen kokoamista. Julkisen asiamiehen 

koordinointirooli jää sitä paitsi näissä kanteissa yleensä piiloon eikä näin he-

rätä kiistelyä julkisen vallan käyttämisestä toisen valtion alueella. Se nimit-

täin on kansainvälisessä prosessioikeudessa perinteinen kiistanaihe. Eri asia 

on, että oikeudenkäyntien ulkopuolista rahoittamista muutamissa maissa 

paheksutaan, ja kysymys sen sallittavuudesta voi herätä. Euroopan unionin 

etenevät sääntely voi osaksi tukkia tämän väylän. On ehdotettu, että rajat 

ylittävillä siirroilla ei voida avata mahdollisuutta ”kollektiivisiin” kanteisiin 

uuden omistajan kotimassa: vain erilliset kanteet ovat Bryssel I -asetuksen 

hyväksymissä rajoissa sallittuja.337 Rajoitus tulisi nähtävästi sovellettavaksi 

vain siirronsaajan kuluttajaforumiin koottuihin kollektiivikanteisiin, jotka 

EY-tuomioistuin on muutoinkin halunnut siirtää pääsääntöisesti vastaajan 

kotimaan tuomioistuimeen, toisin sanoen estää kuluttajaforumin eräänlai-

sen väärinkäyttämisen. 

Oikeuksiaan hakeva voi tarvita oikeudellista apua myös silloin, kun hän 

on vastaajana ulkomaisessa oikeudenkäynnissä. Tuomioiden liikkuvuuden 

laajetessa ulkomaiset oikeudenkäynnit Euroopan unionissa ovat yhtä koh-

talokkaita kuin kotimaisetkin.338 Tarvetta avustamiselle tai muulle avulle siis 

on. Oikeus avustamiseen ja avustajalta vaadittava kelpoisuus määräytyvät 

nekin tuomioistuinmaan prosessilain mukaan. Julkinen asiamies tai hänen 

alaisensa eivät säännönmukaisesti täytä näitä vaatimuksia, jotka ovat mo-

nesti Suomea tiukemmat. Praktista merkitystä näillä tulkinnoilla ei ole, kos-

ka suomalainen lakimies ei kuitenkaan pystyisi menestyksellä ajamaan asi-

aa ulkomaisessa tuomioistuimessa. Hän ei tunne sen enempää paikallista 

336.  Koulu 2017a s. 212.
337.  Ks. lähemmin Hodges 2019 s. 24.
338.  Tässä suhteessa maailman on muuttunut. Aikaisemmin ulkomaisilla oikeudenkäynneillä 
oli Suomessa enintään heikko todistusvaikutus, joten ne voitiin käytännössä jättää huomiotta. 
Näin myöskään kysymystä siitä, tarvitsiko suomalainen asianosainen julkista oikeusapua tai 
muuta oikeudellista apua kuten julkisen asiamiehen tukea ulkomaiseen oikeudenkäyntiin, ei 
tosiasiallisesti herännyt.  
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prosessilakia kuin tuomioistuinkohtaisia käytäntöjäkään. Vaikka hänellä voi 

olla muodollinen oikeus esiintyä oikeudenkäynnissä, lopputulos on suurel-

la todennäköisyydellä katastrofi. Julkinen asiamies tai hänen toimistonsa 

lakimies tuskin menestyy sen paremmin. Virkamies-asianajamisen aika on 

mennyt kaikkialla ohi. Oikeudenhakijan tukeminen ulkomaisessa oikeuden-

käynnissä rajoittuu näin käytännössä kustannusten korvaamiseen, mille ei 

ole esteitä. Kustannusten korvaamiseenhan ei periaatteessa vaikuta, onko oi-

keudenkäynti kotimainen vai ulkomainen. Totta kylläkin on, että ulkomaisen 

oikeudenkäynnin merkitys – joka on yksi avun ehdoista – on Suomessa läh-

tökohtaisesti vähäinen. Jos korvausta maksetaan, korvattavat kustannukset 

aiheutuvat pääosin paikallisen asianajajan palkkiosta. Suomalaisen asiamie-

hen hoitamana oikeudenhakijan avustaminen rajoittuu näin yhteydenpitoon, 

tietojen antamiseen sekä laskun maksamiseen. 

5.4 Kuka osallistuu: julkinen asiamies, 
virkamies vai ulkopuolinen lakimies?

Tässä tutkimuksessa oikeudenhakijan auttaminen on jaettu kolmeen ka-

tegoriaan: kokonaisvastuun ottamiseen oikeudenkäynnistä, avustamiseen 

oikeudenkäynnissä ja sovinnon edistämiseen. Laki antaa harvoissa sään-

nöksissään vaikutelman, että julkinen asiamies henkilökohtaisesti tai hänen 

alaisensa virkamies huolehtii oikeudenkäyntiin kuuluvista tehtävistä, esi-

merkiksi kirjoittaa ryhmäkanteen haastehakemuksen tai saapuu riita-asiassa 

suullisen valmistelun tai pääkäsittelyn istuntoon avustamaan oikeudenha-

kijaa. Tätä voidaan oikeutetusti pitää oppikirjojen esimerkkinä siitä, mitä 

access to justice -henkinen julkinen asiamies tekee oikeuksiin pääsyn tuke-

miseksi. Voi olla, että tämä kuvaus vastasi kohtalaisen osuvasti alkuaikoina 

sitä julkisoikeudellista asianajamista, mihin julkinen asiamies yksittäisessä 

asiassa ryhtyi. Kannattaa kuitenkin huomata, että mikään ei ole estänyt eikä 

edelleenkään estä julkista asiamiestä (sen enempää kuin muutakaan viran-

omaista) uskomasta asianajamista yksityiselle taholle, käytännössä asianaja-

jalle tai oikeudenkäyntiavustajalle.

Asianajamisen ulkoistaminen on yleistymässä kahdesta syystä. Ensik-

sikin asianajaminen on muuttunut viime vuosikymmeninä erikoistuneek-
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si lakimiesprofessioksi. Kuka tahansa lakimies ei pysty menestyksellä huo-

lehtimaan asianajamisesta modernissa riita-asian oikeudenkäynnissä, vielä 

vähemmän välimiesmenettelyssä. Nämä ajat menivät ohi, kun 1990-luvun 

alussa siirryttiin uuteen oikeudenkäynnin arkkitehtuuriin. Toiseksi asianaja-

minen edellyttää jatkuvaa toimintavalmiutta eli käytännössä taustaorgani-

saatiota, toisin sanoen toimistoa. Tällaista valmiutta on vaikea tuoda viran-

omaiseen. (Tosin se teknisesti on mahdollista, mutta se muuttaisi viraston 

toimintaa totaalisesti eikä olisi taloudellisesti rationaalista.) Näin auttamis-

tehtävän, oli kysymys kanteen nostamisesta asiamiehen nimissä tai asian-

osaisena olevan oikeudenhakijan avustamisesta, delegointi ulkopuoliselle 

lakimiehelle yhtäältä tehostaa asianajamista oikeudenkäynnissä, toisaalta on 

kustannustehokasta julkisen asiamiehen muiden tehtävien kannalta. Muu-

toinhan julkisen asiamiehen virasto muuttuisi asiallisesti asianajotoimistoksi.

Delegointi muuttaa kuitenkin perustavalla tavalla kontekstia, jossa oikeu-

denhakija saa apua. Ulkopuolinen lakimies on säännönmukaisesti yksityinen 

ammattilainen, normaalisti asianajaja.339 Yksityinen ammattilainen taas on 

sidottu asianajotoiminnan osaksi lakipohjaiseen, osaksi itsesääntelyn kautta 

339.  Tämä ei tietenkään ole käsitteellinen välttämättömyys. Julkinen asiamies voi delegoida 
auttamistehtävän myös virkasuhteiselle julkiselle oikeusavustajalle, jos autettava oikeuden-
hakija täyttää oikeusavun edellytykset. Julkinen asiamies itse ei ymmärrettävästi kelpaa oi-
keusavun saajaksi. Luultavaa on, että julkiset asiamiehet kehottavat usein oikeudenhakijoita 
kääntymään oikeusaputoimistojen puoleen; he ovat ehkä mukana myös ”epävirallisissa” jär-
jestelyissä, joissa oikeusavun saamista helpotetaan ja asian ajamista oikeusavulla tehostetaan. 
Tosin lähteissä ei ole tästä mainintoja, mutta tällainen tuki tuntuu niin luonnolliselta, että on 
vaikea uskoa, ettei sitä lainkaan esiintyisi.    

Kaavio 6: Oikeudellisen avustamisen vaihtoehdot

Avustajana

Julkinen 
asiamies

Toimiston  
lakimies

(”alainen virkamies”)

Ulkopuolinen 
lakimies
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kehittyneeseen normistoon. Tämä normisto määrää huomattavan yksityis-

kohtaisesti ja konkreettisesti, mitä lakimies saa tehdä, mitä hänen pitää tehdä 

ja mitä hän ei saa tehdä oikeudenkäynnissä. Lakimies on normistoa tehosta-

van sanktiojärjestelmän piirissä myös ajaessaan julkisen asiamiehen hänelle 

delegoimaa asiaa. Väitteet siitä, että julkisen asiamiehen mukanaolo poistaisi 

kokonaan hänen professionaalisen vastuunsa, eivät saisi vakavaa huomiota, 

jos joku sellaisen esittäisi. Selvää toki on, että julkisen asiamiehen antama 

tehtävä on toimeksianto. Julkisella asiamiehellä ei ole oikeutta määrätä tai 

nimittää lakimiestä tehtävään.340 

Jos tai kun avustamiseen käytetään ulkopuolista ammattilaista, herää ky-

symys, kannattaako avustaminen ylipäätään järjestää konstruktiolla, jossa 

toimeksianto tulee julkiselta asiamieheltä.341 Yhtä hyvin julkinen asiamies 

voi tyytyä rahalliseen auttamiseen, toisin sanoen ottaa vastuun asianajajan 

(ja vastaavan ulkopuolisen lakimiehen) palkkiosta, kun oikeudenhakija itse 

on tehnyt tälle asianajamistoimeksiannon. Oikeudenhakijan toimeksian-

to -konstruktiolla on puolellaan yhtäältä yksinkertaisuuden etu, mitä ei ole 

syytä oikeuksiin pääsyssä väheksyä. Monimutkaisuus tuo kustannuksia ja 

ongelmia. Toisaalta taas julkinen asiamies voi rajoittaa kustannusvastuunsa 

tiettyyn määrään tai päinvastoin laajentaa sitä kattamaan myös vastapuo-

len kustannukset, jos oikeudenhakija häviää asiansa ja joutuu maksamaan 

vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Vastuu oikeudenkäynnin kustannuksista 

voidaan lisäksi sitoa ehtoon, esimerkiksi siihen, että oikeudenhakija jatkaa 

oikeudenkäyntiä lainvoimaiseen tuomioon, esittää määrättyjä vaatimuksia 

eikä sovi asiaa vastapuolen kanssa. Tällaiset ehdot ovat lähtökohtaisesti pä-

teviä, toisin sanoen oikeudenhakija ei ole oikeutettu saamaan alun perin 

sovittua korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, jos ehto ei täyty. 

Julkisen asiamiehen toimeksianto -konstruktiolla on kuitenkin yksi kes-

keinen etu. Julkinen asiamies kontrolloi tällöin oikeudenkäyntiä, koska hän 

antaa asianajajalle toimiohjeet ja saa tarvittaessa peruuttaa koko toimeksian-

340.  Näistä määräyksen ja nimityksen varaisista tehtävistä ks. esimerkiksi Peltonen 2017 s. 177.
341.  Tässä sivuutetaan konstruktiivinen kysymys siitä, tehdäänkö toimeksianto henkilölle (eli 
nimetylle asianajajalle tai vastaavalle) vaiko toimistolle, joka määrää henkilökuntaansa kuu-
luvan lakimiehen asiaa hoitamaan. Henkilösidonnainen malli, joka oli tyypillistä alkutilalle, 
on väistynyt, kun toimistojen koko on kasvanut ja yksin toimivat lakimiehet ovat muuttuneet 
harvinaisuuksiksi. Esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton mallissa toimeksiantovahvistukseksi 
toimeksisaajaksi nimetään toimisto. Toimeksisaajan puolesta asiaa hoitaa ”vastuuhenkilönä 
ensisijaisesti” vahvistuksessa nimetty henkilö. Ks. lähemmin Ylönen 2018 s. 357.     
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tonsa. Jos toimeksiantajana sen sijaan on oikeudenhakija, nämä valtuudet 

kuuluvat periaatteessa hänelle. Toki oikeudenhakija voi sitoutua olemaan 

niitä käyttämättä tai siirtää ne julkiselle asiamiehelle, mutta tällaiset sopi-

mukset eivät tunnetusti sido oikeudenkäynnissä. Praktinen ratkaisu voisi olla 

se, että toimeksianto on yhteinen, toisin sanoen sen tekevät yhdessä julki-

nen asiamies ja oikeudenhakija. Tällaisella yhteistoimeksiannolla estetään 

toimeksiannon yksipuolinen peruuttaminen, joskin se johtaa ristiriitaisten 

toimiohjeiden kohdalla umpikujaan. Ohimennen todettakoon, että kirjalli-

suudessa esitetty konstruktio oikeudenhakijan suostumuksesta julkinen asia-

mies/oikeudenhakija -suhteen perustana on jotenkin puolustettavissa, kun 

julkinen asiamies tekee toimeksiannon ulkopuoliselle lakimiehelle ja oikeu-

denhakija antaa luvan siihen, että tämä lakimies häntä avustaa. Tosin tässä 

tutkimuksessa omaksutun näkemyksen mukaan konstruktio on harhaanjoh-

tava tällöinkin. Se nimittäin antaa väärän kuvan oikeudellisista valtasuhteista.

5.5 Välituloksia

Julkisen asiamiehen lähteminen oikeudenkäynteihin yksittäisen oikeuden-

haltijan lukuun tai apuna ei ole sellainen itsestään selvyys, miltä se pohjois-

maiselle lukijalle näyttäytyy. Esimerkiksi eurooppalaiset suositukset tuomio-

istuimista näkevät sen vaarana tuomioistuimen riippumattomuudelle. Tätä 

koskeva suositus vaatiikin, että jäsenvaltioiden prosessilaissa tämä suhde 

tulisi tehdä selkeäksi (’clarify’). Ratkaisuksi, jolla jännite puretaan, suosituk-

sessa esitetään, että prosessilaissa tulisi supistaa julkisten asiamiesten muka-

naolo aikaan, joka edeltää oikeudenkäynnin aloittamista. Sen sijaan oikeu-

denkäynnin aikana asianosainen saisi olla yhteydessä julkiseen asiamieheen 

vain, kun asiaa tuomioistuimessa käsittelevä tuomari sitä varta vasten suo-

sittelee. Ratkaisu ei vaikuta järin toimivalta, koska se jättää kaiken tuomarin 

persoonan varaan. Tuomari voi kokea tällaiset ehdotukset (jotka tulisivat asi-

anosaiselta) arvovaltaansa loukkaaviksi; yhtä hyvin hän voi toivoa, että näin 

hankalat kysymykset siirtyvät julkisen asiamiehen hoidettaviksi.

Monissa maissa, tyyppiesimerkkinä common law-maat, julkisen asia-

miehen puuttuminen tuomioistuinten toimintaan on nimenomaan kielletty. 

Julkinen asiamies ei edes saa käsitellä asiaa, joka on parhaillaan oikeuden-
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käynnin kohteena. Kiellolla on kieltämättä oma logiikkansa, mutta tähän 

kieltoon liittyy vielä oudompi kielto saman asian uudesta käsittelystä. Julki-

nen asiamies ei saisi ottaa käsiteltäväkseen asiaa, jota hän itse on aikaisem-

min käsitellyt. Kiellot lienevät heijastumaa oikeudenkäyntejä koskevista lis 

pendens- ja res judicata- käsittelykielloista. Suomessa ja yleisemmin poh-

joismaissa tällaisia kieltoja ei ole edes mietitty. On ollut itsestään selvää, että 

julkinen asiamies saa puuttua toimialallaan yksittäisiin oikeudenkäynteihin 

ja ottaa uudelleen käsiteltäväkseen asian, jota hän on aikaisemmin käsitellyt. 

Mitään syytä muuttaa näitä linjauksia on vaikea keksiä. Vaikka julkisen asia-

miehen (tai ylipäätään viranomaisen) oikeudelle osallistua oikeudenkäyn-

teihin ei nähdä periaatteellisia eikä käsitteellisiä esteitä, periaate ei vielä an-

na vastausta siihen, miten nämä osallistumisoikeudet konstruoidaan, mitä 

edellytyksiä osallistumiselle on asetettava ja miten osallistuva viranomainen 

saa toimia oikeudenkäynnissä.

Vastaaminen vaatii täsmentävää kielenkäyttöä, koska tilanteet vaihtele-

vat melkoisesti. Yleiskäsitteeksi on tässä tutkimuksessa otettu neutraalilta 

kuulostava ilmaus ”osallistumisoikeudet”. Nämä oikeudet jakautuvat itse-

näisiin ja epäitsenäisiin. Itsenäinen osallistumisoikeus voi tukeutua asian-

osaisen asemaan (asialegitimaatio), väliintuloon oikeuttavaan enemmän tai 

vähemmän oikeudelliseen etuun (väliintulointressi) tai kuultavaksi tulemi-

sen oikeuteen (kuultavalegitimaatio). Epäitsenäinen osallistuminen on jon-

kun edellä viitatun tahon avustamista/edustamista oikeudenkäynnissä. Jos 

julkinen asiamies tyytyy avustamaan asianosaiseksi ryhtynyttä (kantaja) tai 

päätynyttä (vastaaja) oikeudenhakijaa, hänen osallistumisessa on aina pe-

rustettavissa asianosaisen tahtoon. Sekundäärikysymykseksi sen sijaan jää, 

onko tahdon ilmettävä toimeksiantona vai pelkkänä suostumuksena. Vaikka 

ero on periaatteessa tärkeä, käytännössä suostumus on normaalisti tulkitta-

vissa toimeksiannoksi, jolloin se ei aiheuta muutoksia keskinäisiin oikeuk-

siin ja velvollisuuksiin.

Jos sen sijaan julkinen asiamies haluaa asianosaisen aseman, herää ky-

symys siitä, mihin hänen asialegitimaationsa eli asiavaltuutensa perustuu. 

Myös väliintulo oikeudenkäyntiin edellyttää niin sanottua väliintulointressiä. 

Oma osallistujaryhmänsä ovat niin sanotut kuultavat, joiden osallistumis-

oikeus ja koko status oikeudenkäynnissä on varsin epäselvä. Prosessilaki ei 
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sisällä heistä säännöksiä, mutta tuomioistuimet ovat perinteisesti ja etenkin 

hakemuslainkäytössä suhtautuneet kuulemiseen suopeasti. Syyt voivat olla 

hyvin praktisia. Oikeudestaan käyttää puheenvuoroja ei ole tehty periaatteel-

lista ongelmaa, vaan kaikille, joilla on ollut asiallista sanottavaa, on perintei-

sesti annettu puheenvuoro.

On myönnettävä, että oikeus päästä kuultavaksi oikeudenkäynnissä – eli 

oikeus käyttää siinä suullisia tai kirjallisia puheenvuoroja – on epäselvä, ellei 

laki nimenomaan velvoita tuomioistuinta kuulemaan jotain intressitahoa tai 

anna tälle oikeutta tulla kuulluksi oikeudenkäynnissä. Tällaisilla henkilöillä 

tai viranomaisilla on tietenkin lakisääteinen kuultavalegitimaatio. Ilman sitä 

voidaan väittää, että oikeudenkäynnit ovat lähtökohtaisesti suljettuna: vain 

ne toimijat, joilla on prosessilain takaama asema, saavat siihen osallistua. 

Keskustelu siitä, osallistuuko julkinen asiamies oikeudenkäyntiin kuultavana 

vai väliintulijana, voi näyttää turhalta. Pääasia on, että hän osallistuu. Osal-

listumisoikeuden perustalla on kuitenkin merkittävä perusero. Väliintulijan 

on osallistuttava oikeudenkäyntiin ”jommankumman asianosaisen puolella”. 

Kuultavalla viranomaisella ei sen sijaan ole tällaista velvollisuutta ”puolenpi-

toon”, hän voi osallistua molempien puolella ja edustaa niin sanottua yleistä 

etua. Julkisen asiamiehen toimintavapaus voi näin hieman paradoksaalisesti 

vaatia, että häntä pidetään pelkkänä kuultavana.

Kuultavan asema oikeudenkäynnissä on epäitsenäinen ja heikko: hän ei 

pysty vaikuttamaan lopputulokseen ja hän on altis asianosaisten määrää-

mistoimille. Väliintulijan valtuudet ovat laajemmat ja saavat laista enem-

män tukea, mutta häntäkin rasittaa riippuvuus siitä asianosaisesta, jonka 

puolella hän on. Hän ei voi ajaa omaa agendaansa, eikä hän voi pitää oi-

keudenkäyntiä vireillä, jos alkuperäiset asianosaiset haluavat sen päättää 

esimerkiksi sovintoon. Jos julkinen asiamies haluaa tukea maksimaalisen 

tehokkaasti oikeuksiin pääsemistä, hänen on saatava asianosaisen asema, 

toisin sanoen ”päästävä” asianosaiseksi oikeudenkäyntiin joko kantajana 

tai vastaajana. Tällöin hän hallitsee kokonaan sekä oikeudenkäynnin kulkua 

että asianajamistaan siinä.

Asianosaisaseman tärkeys yleisen edun valvonnassa on huomattu ennen-

kin. Sama hahmotus aktualisoituu myös tässä erityistapauksessa eli julkisen 

asiamiehen tukiessa kansalaisten oikeuksiin pääsemistä: itse asiassa yleinen 
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etu vaatii tai sen voidaan oikeutuksella sanoa vaativan oikeuksien toteutu-

mista yksittäistapauksessa. Se taas edellyttää vahvaa asianosaisen asemaa 

oikeudenkäynnissä. Tutkimuksessa kysymys viranomaisen osallistumisesta 

oikeudenkäyntiin asianosaisena on yhtäältä sidottu asianosaiskelpoisuuteen, 

toisaalta asiavaltuuteen (eli asialegitimaatioon). Asianosaiskelpoisuus ei ole 

todellinen ongelma tai oikeammin sen ehkä aiheuttamat ongelmat ovat kier-

rettävissä tulkinnalla tai niiden pettäessä erilaisilla järjestelyillä. Kysymys 

aktualisoituu käytännössä kansalaisjärjestöjen osallistumisessa. Kansalais-

järjestöt ovat tavallisesti rekisteröityjä yhdistyksiä ja näin kiistatta asianosais-

kelpoisia. Asianosaiskelpoisuus kuitenkin alkaa hämärtyä, jos kansalaisak-

tiivisuus hakeutuu höllempiin yhteenliittymiin, eli ”liikkeisiin”, ”ryhmiin” ja 

”kollektiiveihin”.

Sen sijaan asiavaltuuden tuomat ongelmat eivät ole yhtä helposti ohi-

tettavissa pelkällä tulkinnalla. Totta kylläkin on, että ne ovat varsin vaivatta 

kierrettävissä erilaisilla järjestelyillä, vaikka joidenkin järjestelyjen eettisestä 

kestävyydestä saatetaan olla eri mieltä. Järjestelyt saattavat olla tarkoitusha-

kuisia, näennäisiä ja manipulatiivisia. Asiavaltuus kuuluu lähtökohtaisesti 

oikeudellisen suhteen osapuolelle: vain hänellä on oikeus perätä oikeuksi-

aan oikeudenkäynnissä. Joissakin tapauksissa asiavaltuus määräytyy toisin, 

se joko laajenee ulkopuolisiin tai alkuperäinen oikeudenhaltija menettää 

sen. Ryhmäkanne on esimerkki ensimmäisestä, konkurssipesän kannevalta 

jälkimmäisestä. Osassa tapauksista asiavaltuuden epätavallinen järjestely 

perustuu lainsäädäntöön, osassa se on tutkimuksen kehittämä konstruktio.

Asiavaltuuden puuttuminen ei kylläkään ole käytännössä sellainen on-

gelma kuin teoriassa – jos tai kun intressit yhtyvät. Asiavaltuus on helposti 

siirrettävissä halukkaalle asianosaisehdokkaalle joko valtuutuksella tai siir-

tämällä kyseinen oikeus. Eri asia on, että oikeudenhaltija voi asettaa järjes-

telylle ehtoja. Kumpikin keino on käytettävissä myös, kun julkinen asiamies 

haluaa aloittaa oikeudenkäynnin tai osallistua siihen asianosaisen oikeuksin. 

Alkuperäinen asiavaltuutettu eli vanha oikeudenhakija haluaa vähimmillään 

takuun siitä, että hänelle ei koidu riskiä, jos oikeudenkäynti hävitään. Huo-

li ei ole aiheeton, sillä kirjallisuudessa näkyy halukkuus ulottaa kuluvastuu 

myös oikeuden siirtäjään. Joskus hän ehkä edellyttää jonkinlaista hyötyä it-

selleen, esimerkiksi kuvainnollista voitto-osuutta. Jos taas intressit eroavat, 
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alkuperäinen asiavaltuutettu ei suostu kumpaankaan. Kysymykseksi tällöin 

nousee, onko lain annettava asianosaisehdokkaalle (tässä julkiselle asiamie-

helle) asiavaltuus, jonka alkuperäinen oikeudenhaltija häneltä evää. Kärjis-

täen: annetaanko alkuperäiselle asiavaltuutetulle oikeussuojaa vasten hänen 

tahtoaan?

Kiistely siitä, onko julkisella asiamiehellä niin sanottua reparatiivista asia-

valtuutta – eli oikeutta vaatia edustamilleen intressitahoille eli käytännössä 

yksittäisille oikeudenhakijoille rahallisia korvauksia näiden oikeudenloukka-

uksista – tuntuu olevan yleismaailmallista. Jopa laajan asiavaltuuden malli-

maassa Yhdysvalloista trendi kulkee tällaista asiavaltuutta vastaan, ellei sitä 

nimenomaan laissa anneta. Yhdysvaltojen korkein oikeus katsoi äskettäin, 

että kuluttajia edustava Federal Trade Commission (FTC) – tämä viranomai-

nen hoitaa suurin piirtein samoja tehtäviä kuin eurooppalaiset kuluttaja-

asiamiehet – ei voinut vaatia tällaisia korvauksia, koska laki salli vain kiel-

tokanteet. Tästä oikeudesta ei voitu johtaa oikeutta ajaa korvauskannetta. 

Ratkaisu johti kiihkeään keskusteluun kuluttajien oikeussuojasta. Ajatus siitä, 

että oikeuteen ajaa kieltokannetta liittyisi myös oikeus vaatia korvauksia, olisi 

sinänsä varsin luonnollinen adheesioperiaatteen ja adheesiotoimivallan so-

vellutus. Se on saanut kannusta myös Euroopan unionin säädöshankkeissa 

osana tehostettua kuluttajansuojaa. Siitä, että laaja asiavaltuus (tai vastaava 

järjestely) olisi tarkoituksenmukainen, ei tunnu olevan erimielisyyttä. Kysy-

mys on näin periaatteessa vain prosessilain tulkinnasta tai sellaiseksi pue-

tusta oikeuspoliittisesta edunvalvonnasta.

Jos asiavaltuutta laajennetaan lainsäädännöllä tai uustulkinnoilla, on 

mietittävä, annetaanko asiavaltuus viranomaiselle, kansalaisjärjestöille vai 

molemmille. Suomessa keskustelu järjestöjen asiavaltuudesta on paljolti aka-

teemista pohdiskelua. Sellaisia kansalaisjärjestöjä, joka olisivat tällaisiin teh-

täviin (esim. oikeudenkäyntien nostamiseen) halukkaita ja joilla olisi siihen 

voimavaroja, ei kerta kaikkiaan ole. Lisäksi kannetta nostava järjestö kohtaa 

samat prosessioikeudelliset ongelmat kuin viranomainenkin, toisin sanoen 

täyttyvätkö esimerkiksi ryhmäkanteen erityiset prosessinedellytykset ja py-

syykö ryhmä koossa. Suoranaiseksi toiveajatteluksi on leimattavat odotukset, 

että Suomeen muodostuisi yhdysvaltalaisten ”public law interest law firms” 

– toimijoita, eli erikoistuneita asianajotoimistoja. Tällaiset toimistot ajaisivat 
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ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan kansalaisten kanteita. Kanteissa 

on kysymys tavallisimmin sosiaaliturvasta tai asumisesta. Toimintansa toi-

mistot rahoittavat avustuksilla suurelta yleisöltä ja laajalla pro bono -työs-

kentelyllä. Suomessa kumpikin edellytys puuttuu: pro bono -toiminta on 

pienimuotoista ja harvinaista, eikä hyväntekeväisyysperinnettä, joka toisi 

tällaisille toimijoille riittämiin avustuksia, tunneta.

Oma kysymyksensä on, kuka osallistuu julkisen asiamiehen roolissa oi-

keudenkäyntiin, toisin sanoen ajaa julkisen asiamiehen asiaa tai avustaa sitä 

yksityistä oikeudenhakijaa, jolle julkinen asiamies antaa apua. Lainsäätäjä 

selvästikin olettaa, että joko julkinen asiamies henkilökohtaisesti tai hänen 

alaisensa virkamies – käytännössä toimiston palveluksessa oleva lakimies 

– huolehtisi oikeudenkäyntiin kuuluvista tehtävistä, esimerkiksi kirjoittaisi 

ryhmäkanteen haastehakemuksen tai saapuisi riita-asiassa suullisen valmis-

telun tai pääkäsittelyn istuntoon avustamaan oikeudenhakijaa. Tätä voidaan 

pitää oppikirjojen esimerkkinä siitä, mitä access to justice -henkinen julkinen 

asiamies voi tehdä oikeuksiin pääsyn tukemiseksi. Voi olla, että tämä kuva-

us vastasikin hyvin alkuaikoina sitä julkisoikeudellista asianajamista, mihin 

julkinen asiamies yksittäisessä asiassa ryhtyi.

Toimintamalli on sittemmin muuttunut arkaistiseksi kahdesta syystä. 

Ensiksikin asianajaminen on muuttunut viime vuosikymmeninä erikoistu-

neeksi lakimiesprofessioksi. Kuka tahansa lakimies ei pysty ainakin joltisella 

menestyksellä huolehtimaan asianajamisesta modernissa riita-asian oikeu-

denkäynnissä, vielä vähemmän välimiesmenettelyssä. Nämä ajat menivät, 

kun 1990-luvun alussa siirryttiin uuteen oikeudenkäynnin arkkitehtuuriin. 

Toiseksi asianajaminen edellyttää jatkuvaa toimintavalmiutta eli käytännös-

sä taustaorganisaatiota eli toimistoa. Tällaista valmiutta on vaikea luoda vi-

ranomaiseen. Näin auttamistehtävän delegointi ulkopuoliselle lakimiehelle 

sekä tuo tehoa asianajamiseen että vapauttaa kapasiteettia muihin tehtäviin. 

On syytä muistaa, että yksittäisen oikeudenhakijan auttaminen on vain yksi 

julkisen asiamiehen tehtävistä, eikä edes kovin tärkeä sellainen.

Jos tai kun avustamiseen käytetään ulkopuolista ammattilaista, herää ky-

symys, kannattaako avustaminen ylipäätään järjestää konstruktiolla, jossa 

toimeksianto tulee julkiselta asiamieheltä. Yhtä hyvin julkinen asiamies saat-

taa päättyä rahalliseen auttamiseen, toisin sanoen julkinen asiamies ottaa 
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vastuun asianajajan (ja vastaavan ulkopuolisen lakimiehen) palkkiosta sen 

jälkeen, kun oikeudenhakija itse on tehnyt tälle asianajamistoimeksiannon. 

Oikeudenhakijan toimeksianto -konstruktiolla toisaalta on puolellaan yh-

täältä yksinkertaisuuden etu, mikä ei ole syytä oikeuksiin pääsyssä vähek-

syä. Monimutkaisuus tuo lähes aina lisää kustannuksia ja ongelmia. Julkisen 

asiamiehen toimeksianto -konstruktiolla on kuitenkin yksi keskeinen etu: 

julkinen asiamies kontrolloi oikeudenkäyntiä, koska hän antaa asianajalle 

toimiohjeet ja tarvittaessa peruuttaa koko toimeksiantonsa. Jos toimeksian-

tajana on oikeudenhakija, nämä valtuudet kuuluvat periaatteessa hänelle. 

Tässä kohdin siirtyminen arkaistisesta virkamiesmallista moderniin asian-

ajajamalliin on kesken. Vaikka mallien paremmuusjärjestys on ilmeinen (jäl-

kimmäinen voittaa), sen toteuttamisen muodot vielä hakevat paikkaansa. 

Ilmeistä on vain se, että asianajajamalli kannattaa rakentaa valmiille, toisin 

sanoen tavallisen asianajotoimeksiannon pohjalle. Omaa oppirakennelmaa 

ei kannata kehitellä näin erikoisen ja lopulta suhteellisen harvinaisen sovel-

tamistilanteen varalta.





1796. Julkinen asiamies 
huolehtii oikeuden
käynnistä

6.1 Edustukselliset kollektiivikanteet

6.1.1 Ryhmäkanne

Oikeuspoliitikko ja tutkijakin voi kaavailla erilaisia järjestelyjä ja miettiä nii-

den toimivuutta oikeuksiin pääsyssä. Nykyisessä kehitysvaiheessa oikeutta 

hakevan on kuitenkin syytä olla arvioissaan konservatiivinen. Asiavaltuuden 

laajentumistrendiin, joka sinänsä on ilmeinen, ei ole yksittäistapauksessa 

luottamista. Trendi ei välttämättä näy vielä hänen oikeudenkäynnissään. Kai-

kesta päätellen trendi ensimmäiseksi alkaa preventiivisessä oikeussuojassa, 

kun taas reparatiivisessa oikeussuojassa sen aika koittaa, jos koittaa, paljon 

myöhemmin.342 Reparatiivisessa oikeussuojassa toteutus on merkittäväs-

ti hankalampaa. Voidaan myös väittää, että hyvitys- ja korvausvaatimusten 

esittäminen toisen puolesta tai hyväksi edellyttää joko laintasoista säännös-

tä tai alkuperäiseltä oikeudenhaltijalta johdettua oikeusperustetta. Johdettu 

oikeusperuste taas on käytännössä joko riitaintressin siirto tai johonkin for-

maattiin puettu valtuutus. Uustulkintoihin asiavaltuudessa luottava asian-

osainen ottaa tästä syystä suuren riskin, että hänen kanteensa jää tutkimat-

ta. Toinen kysymys on, tuottaako julkinen intressi tai vastaava ulkopuolinen 

peruste kuvainnollisesti kevyemmän oikeuden osallistua oikeudenkäyntiin. 

342.  Syy tähän on ilmeinen. Laaja asiavaltuus on praktisesti helpompi toteuttaa, kun vaatimus 
kohdistuu tulevaisuuteen, toisin sanoen jotain pitäisi kieltää tai muuttaa vasta myöhemmin. 
Reparatiivisessa oikeussuojassa laaja asiavaltuus edellyttää tarkkaa sääntelyä siitä, miten yksi-
lölliset vaatimukset määritellään, mikä on alkuperäisen oikeudenhakijan asema, miten oikeu-
denkäynnin tulos jaetaan ja miten käytännössä aina konkretisoituva vajaus jaetaan. Ryhmä-
kanne tuottaakin, kuten arvata saattaa, ongelmaflooran, josta Suomen ryhmäkannelaki antaa 
vain kalpean kuvan: se kun sivuuttaa valtaosan ongelmista. Kyynikko ehkä tokaisisi welleris-
minä, että laki on kirjoitettu ikään kuin sitä ei tarvitsisi koskaan käytännössä soveltaa. Näinhän 
on käynytkin – toistaiseksi. Monet tällaiset ennustukset kylläkin toteuttavat itse itsensä. Mikä 
vaikeammaksi laajennetun asiavaltuuden käyttäminen tehdään, sitä harvemmin siihen tur-
vaudutaan tai edes yritetään turvautua.   
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Esimerkiksi: tekeekö julkinen intressi asiasta sellaisen, että se ”koskee” int-

ressiä valvovaa viranomaista ja tämä saa vaatia oikeutta osallistua oikeu-

denkäyntiin jommankumman asianosaisen puolesta (OK 21:9). Kuten edellä 

todettiin, tällainen intressi on helposti kelpuutettavaksi väliintulolegitimaa-

tioksi, ellei muuten, niin pelkästään siitä syystä, että vältytään kiistelyltä vä-

liintulon edellytyksistä.

Ryhmäkanteessa kannevallan yksinomaisuuden ja opt in -mallin pulmal-

lisuus on Suomessakin pantu merkille. Ainoa kanteeseen oikeutettu taho, 

kuluttaja-asiamies avaa aika ajoin kotisivuillaan ennakkoilmoittautumisen 

potentiaaliseen ryhmäkanteeseen. Ilmoittautumisten perusteella kuluttaja-

asiamies pystyy arvioimaan, muodostuuko asiaan ryhmäkanteen nostami-

seen riittävä joukko, ryhmään tarvittava vähimmäismäärä oikeudenhakijoita. 

Ennakko-ilmoittautuminen on toisin sanoen keino kerätä informaatiota, sen 

sijaan sitä ei voitane vielä pitää muodollisena ryhmään ilmoittautumisena 

lain merkityksessä. Kyynikko löytää avaamiselle muitakin motiiveja. Ilmoit-

tautumisen avaaminen antaa oikeudenhakijoille kuvan, että julkinen viran-

omainen ottaa hänen asiansa vakavasti, vastapuolelle avaaminen viestittää, 

että ryhmäkanteen uhka on aavistuksen konkreettisempi kuin yleensä, ku-

luttaja-asiamies nostaa mediassa profiiliaan ja niin edelleen. Oikeudellisessa 

toimivuusarvioinnissa kuva on kaksijakoinen. Yhtäältä opt in -mallissa tällai-

nen järjestely on välttämätön, jotta asiamies pystyy aloittamaan valmistautu-

misen oikeudenkäyntiin. Toisaalta taas järjestely pakottaa oikeudenhakijat 

ennakkoilmoittautumaan ja tuottaa pettymyksen, jos tai kun ryhmäkannetta 

ei lopulta nostetakaan. Suomessahan kaikki ennakkoilmoittautumiset ovat 

toistaiseksi olleet oikeuksiin pääsyn kannalta vaivan ja ajan hukkaa. Vielä va-

kavampaa on, että ryhmäkanteen odottelu voi johtaa oikeudenmenetyksiin, 

kun oikeudenhakija, tulevaan ryhmäkanteeseen luottaen, laiminlyö omat 

toimet oikeuksiin pääsemiseksi ja hänen vaatimuksensa preklusoituu.

Kuluttaja-asiamiehen aikeet nostaa ryhmäkanne saavat huomiota myös 

valtamediassa. Kuvaava tässä suhteessa on YLE -uutinen (yle.fi) 10.2.2021. 

Uutisen otsikko antaa kuvan vakaasta aikeesta: ”Kuluttaja-asiamies harkit-

see ryhmäkannetta valitusryöpyn kohteena olevasta sähköyhtiö Fi-Nergystä: 

’Antaa hälyttävän signaalin, että lakia rikotaan tietoisesti’”. Itse uutisessa sä-

vy sen sijaan on epäilevä ellei suorastaan kielteinen. Yhtäältä myönnetään, 
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että yrityksestä on tehty lähes tuhat valitusta kuluttajansuojaviranomaisille. 

Toisaalta kyseistä sähköyhtiötä ei pidetä ”hyvänä kohteena” ryhmäkanteelle. 

On nimittäin, näin uutisessa itsestään selvyytenä todetaan, syytä epäillä, että 

yritys kanteen tiedoksi saatuaan lopettaa toimintansa ja jatkaa sitä muussa 

muodossa.343 Kiintoisaa kylläkin lähes samanaikaisessa Helsingin Sanomien 

uutisessa 1.2.2021 (”Isännöintialan tila Kiinteistöliiton huolena”) haikaillaan 

ryhmäkanteen perään. Uutisessa selostetaan isännöintitoimistojen hinta-

kartellia tai oikeammin epäilyä sellaisesta. Lopuksi valitetaan, että kartellin 

uhreja eli asunto-osakeyhtiöitä ei voida pitää kuluttajina eikä ryhmäkanne 

näin ollut käytettävissä. Tästä nimittäin seuraa, että toimistojen asiakkaiden 

pitää ”hakea korvauksia kukin erikseen”. Se taas on uutisen mukaan ”haasta-

vaa mutta ei mahdotonta”.344 Ryhmäkanne selvästikin oletettiin paremmaksi 

vaihtoehdoksi.

Jos päätyminen opt in -malliin oli jälkiviisaasti väärä joskin aikanaan 

järkevältä näyttänyt valinta, kuluttaja-asiamiehen yksinoikeudesta kanteen 

nostamiseen ei voi sanoa samaa. Lain valmistelijat selvästi tiesivät, mitä 

he tekevät ja mitä julkisen asiamiehen yksinoikeudesta tulee seuraamaan. 

Lakia valmisteltaessa keskusteltiin nimittäin laajalti, tulisiko rinnakkainen 

kanneoikeus antaa myös kuluttajajärjestöille, mikä on useimmissa maissa 

tavanomainen järjestely. (Sen sijaan siitä vaihtoehdosta, että kanneoikeus 

olisi vain järjestöillä, ei lainkaan puhuttu, mikä on jälkikäteen yllättävää.) 

Perusteluissa ohitettiin totaalisesti oikeudenhakijoiden intressit ja keskityt-

tiin toisarvoiseen kysymykseen voimavaroista. Viranomaisen yksinoikeutta 

perusteltiin sillä, että järjestöjen kannevalta jäisi joka tapauksessa illuusioksi. 

Järjestöillä ei kuitenkaan olisi ryhmäkanteisiin voimavaroja. Jos taas julkinen 

valta rahoittaisi kanteiden ajamisen, ero viranomaisjärjestelmään jäisi vä-

häiseksi.345 Logiikkaa sinänsä ei voi kiistää, sillä kansalaisjärjestöt toimivat 

muissakin maissa enimmäkseen valtionapujen turvin. 

343.  Tällaiset argumentit eivät kylläkään vakuuta, koska ne ovat ryhmäkannetta vastustavien 
oikeuspoliitikkojen tavanomainen vastaväite. Oli ryhmäkanteen potentiaalinen vastaaja kuka 
tahansa, voidaan aina väittää, että vastaaja lopettaa oikeudenkäynnin alkaessa tai viimeistään 
sen päätyttyä tappioon kiistanalaisen liiketoimintansa. Samoin voidaan aina vedota siihen, että 
toiminta siirretään ulkomaille tai sitä jatketaan toisen yrityksen nimissä. Tässä suhteessa eroa 
ei ole siinä, onko potentiaalinen vastaaja suuri vai pieni yritys.   
344.  Uutisen kielenkäyttö poikkeaa juridisesta. Uutisessa puhutaan ”joukkokanteesta” oikean 
termin ”ryhmäkanne” sijasta. Asunto-osakeyhtiöt toki saattoivat silloin ja saattavat edelleenkin 
ajaa joukkokanteita ja osaksi luultavasti myös yhteiskannetta.  
345.  Ajankohtaisesta keskustelusta ks. esimerkiksi Viitanen 2003 s. 39. 
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Toisaalta järjestöjen rinnakkaista kanneoikeutta on helppo perustella ac-

cess to justice-argumentein. Kilpailevat potentiaaliset kantajatahot pitäisivät 

huolen siitä, että ryhmäkanneinstituutio ei muutu viranomaiskeskeiseksi ja 

byrokraattiseksi (mitä Suomessa tapahtuikin). Rinnakkainen kanneoikeus 

toisi oikeuksiin pääsyyn kaivattua legitimiteettiä, toisin sanoen uskon sii-

hen, että kansalaiset voivat kansalaisjärjestöjen myötävaikutuksella pääs-

tä oikeuksiinsa. Myös ryhmäkanteen niin kutsuttu pelotevaikutus kasvaisi, 

koska järjestöjen toimintaan vaikuttavat myös moraalinäkemykset. Järjestö 

voi, toisin kuin viranomainen, nostaa kanteen hyvinkin arvaamattomasti ja 

matalalla kynnyksellä. Kuluttajajärjestölle tappio ryhmäkanteessa saattaa 

sekin olla strateginen voitto. eikä sellainen arvovaltatappio kuin julkiselle 

asiamiehelle. Oltiin perustelujen logiikasta mitä mieltä tahansa, voimava-

raongelma (jos se ylipäätään otettiin vakavasti) olisi ollut ratkaistavissa an-

tamalla järjestöille riittävästi voimavaroja.346 Rasittaahan viranomaisenkin 

nostama kanne valtiontaloutta. 

Toinen perustelu kuluttaja-asiamiehen yksinoikeudelle ryhmäkanteessa 

oli vielä haetumpi. Väitettiin, että tuomioistuinten työtaakka kasvaisi rin-

nakkaisen kanneoikeuden takia. Ryhmäkanne – ja nähtävästi nimenomaan 

rinnakkaisen kanneoikeuden mekanismi – nimittäin toisi tuomioistuimiin 

runsaasti sellaisia vaatimuksia, jotka eivät muutoin sinne koskaan pääsisi. 

Tässäkin on empiirisenä tosiseikkana perää. Suuri ryhmäkanne – esimerk-

kinä VW-konserniin kohdistettu ryhmäkanne päästömittausten vääristelystä 

– toisi yhteen käräjäoikeuteen tuhansittain yksittäisiä ja osaksi yksilöllisiäkin 

vaatimuksia. Vaikka kuvitteellinen asiatulva voi huolestuttaa tuomioistuin-

virastoa, access to justice -tutkija ei ongelmaa suostu ollenkaan tunnista-

maan. Onhan selvää, että tehostunut oikeuksiin pääsy työllistää aikaisempaa 

enemmän tuomioistuimia ja muita riidanratkaisuelimiä. Se on hinta paran-

tuneesta oikeuden saavutettavuudesta. Optimisti luottaa vielä siihenkin, että 

asiamäärät aikanaan laskevat, kun aineellista lainsäädäntöä aletaan oma-

346.  Keskustelu ryhmäkanteen kannevallasta on samalla esimerkki keskustelun urautumises-
ta. Vaihtoehto, jossa järjestö ja viranomainen toimisivat kantajina yhdessä, ei noussut ollen-
kaan esiin. Ajoi kannetta kumpi tahansa, toisen kanneoikeutetun tuki valmistautumisessa ja 
asianajamisessa periaatteessa saa merkitystä sekä päätettäessä ryhmäkanteen nostamisesta 
että itse asianajamisessa. Lakiin olisi myös kannattanut kirjata maininta kansalaisjärjestön 
aloiteoikeudesta, tosiin sanoen oikeudesta ehdottaa kuluttaja-asiamiehelle kanteen nostamis-
ta. Toki järjestöillä on tämä oikeus muutoinkin (asia erikseen on, mikä vaikutus ehdotuksella 
olisi), mutta maininta olisi kytkenyt järjestöt muodollisesti ryhmäkanteen päätöksentekoon.     
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aloitteisesti noudattaa. Tieto siitä, että oikeudenhakijat peräävät laajemmin 

ja menestyksellä oikeuksiaan tuomioistuinten kautta, pakottaa institutio-

naaliset toimijat (joita tässä ajatellaan) toimimaan lain mukaisesti. Ja tiukan 

loogisesti: jos tuomioistuinten voimavarat ovat ongelma, niiden voimavaroja 

on lisättävä. Ellei sekään ole mahdollista, myöskään viranomaisaloitteista 

ryhmäkannetta ei tule sallia.

Kuten kokemukset ryhmäkanteista Ruotsista osoittavat, ryhmäkanne ei 

ole tosiasiallisesti niin ihanteellinen väline oikeuksiin pääsylle, mitä se on 

teoriassa. Oikeudenkäynnit kestävät ensiksikin pitkään, mikä on väistämätön 

seuraus ryhmäkanne -konstruktion monimutkaisuudesta. Vastapuoli pystyy 

lisäksi halutessaan venyttämään oikeudenkäyntiä siitäkin, mihin konstruk-

tion rakenne ihannetapauksessa veisi. Toiseksi ryhmäkanne luo otollisen 

ympäristön sekä yleisille että erityisille prosessiväitteille, joiden käsittely li-

sää kustannuksia ja jotka luovat varteenotettavan riskin kanteen tutkimat-

ta jättämisestä.347 Tavallisille riita-asioille ominaiset prosessinedellytykset 

saavat nekin hieman erilaisen sisällön ryhmäkanteessa. Lisäksi ryhmäkan-

nelaki sisältää omat erityiset, osaksi harkinnanvaraiset edellytyksensä. Käsi-

tystä, jonka mukaan ryhmäkanne on paras väline oikeuksiin pääsylle silloin, 

kun sitä ei käytetä, ei ole todistettu sen enempää vääräksi kuin oikeaksikaan. 

Kannattaa kuitenkin huomata, että ryhmäkanteen käyttöasteella (tai käytön 

puutteella) ei ole merkitystä mietittäessä, kenelle lainsäätäjän tulisi antaa 

oikeus kanteen nostamiseen. Jos ryhmäkanne on parhaimmillaan neuvot-

teluvaltti kuluttaja-asiamiehen kädessä, se on tietenkin sitä myös silloin, kun 

kuluttajajärjestö käy vastaavia neuvotteluja.348 Asia erikseen kylläkin on, et-

tä teorialta ryhmäkanteesta neuvotteluvalttina puuttuu tutkimusnäyttö. Se 

kuitenkin tuntuu sinänsä hyvin uskottavalta, vaikka uhan vaikutuksessa on 

varmasti melkoista ajallista ja toimialoittaistakin vaihtelua. Oli niin tai näin, 

uhka – ja samalla neuvotteluvaltti – kuluu käytettynä, jos kanteita ei joko 

lainkaan tai pitkään aikaan tosiasiallisesti nosteta. 

Ryhmäkanteen rahoittaminen on oma ongelmakokonaisuutensa. Sii-

näkin on erotettava yhtäältä oman asianajamisen rahoittaminen, toisaalta 

347.  Ks. Koulu 2017a s. 251.
348.  Ryhmäkanteen nostamisen uhka on ehkä jopa suurempi, kun sitä käyttää kuluttajajär-
jestö. Kuluttajajärjestöllä kun ei ole sellaisia valvonta- ja sääntelytehtäviä, jotka ovat luontaisia 
rajoituksia viranomaisaloitteisten ryhmäkanteiden käyttämiselle. Järjestö voi sen sijaan kes-
kittää kaikki voimavaransa vaikkapa vain yhden ryhmäkanteen nostamiseen ja ajamiseen. Ks. 
edellä jakso 3.2.3.  
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vastuu voittoisan vastapuolen kustannuksista. Tavallisesti esille nostetaan, 

epäloogista kylläkin, vain jälkimmäinen eli niin sanottu kuluvastuu. Ryh-

mäkanteeseen sovelletaan OK 21 luvun säännöksiä oikeudenkäyntikulujen 

korvaamisesta. Näin myös tässä kannetyypissä on voimassa hävinnyt maksaa 

-sääntö, joskin laki sisältää useita ankaran kuluvastuun lievennyksiä. Ankara 

kuluvastuu tietenkin nostaa myös ryhmäkanteen kynnystä, oli kyseessä vi-

ranomaisaloitteinen tai järjestöaloitteinen kanne. Tosin ensimmäisessä ta-

pauksessa kynnys on lähinnä psykologinen ja määrärahatekninen: julkisen 

vallan taloudelliset voimavarat ovat periaatteessa rajattomat. Eri asia on, että 

kanteensa hävinnyt viranomainen voi joutua selittelemään määrärahojen 

ylittämistä, ensin hallinnonalansa ministeriölle ja sitten valtionvarainminis-

teriölle. Kansalaisjärjestö periaatteessa on aidossa kuluvastuussa, joskaan 

tämä vastuu äärimmäisen harvoin realisoituu. Kansainvälinen huolenai-

he nimittäin on, että järjestö ei pysty maksamaan vastapuolelle tuomittuja 

korvauksia eikä edes sitä aiokaan vaan lopettaa toimintansa – ja tilalle pe-

rustetaan uusi, samaa agendaa ajava järjestö. Näin hävinneen asianosaisen 

kuluvastuu kääntyy voittaneen asianosaisen luottotappioksi. Kansalaisjärjes-

töllekin tappion seuraus on näin enintään uskottavuuden menetys.

Vaikka kuluvastuun tosiasiallinen rasittavuus sivuutetaan juridiikan ul-

kopuolelle jäävänä ilmiönä, ryhmäkanteen kantajan, oli kantajana viran-

omainen tai järjestö, riski ylipäätään joutua korvausvelvolliseksi, on vähäi-

nen. Ryhmäkanteita nostetaan, kun asia on kantajan mielestä selvä (jolloin 

asia voitetaan) tai epäselvä (jolloin kumpikin asianosainen kantaa kulunsa). 

Jos asia on asiantuntijaviranomaisen tai agendansa osaavan järjestön mie-

lestä oikeudellisesti epäselvä, ei ole todennäköistä, että tuomioistuin tulisi 

tai voisi tulla toiseen tulokseen, toisin sanoen pitää asiaa oikeudellisesti sel-

vänä. Totta on, että ryhmäkanteessa sosiaaliseen kulusääntöön vetoamisen 

mahdollisuus katoaa. Muodollista kantajaa ei voitane millään logiikalla pi-

tää heikkona asianosaisena, vaikka hänen edustamansa oikeudenhakijat si-

tä toki ovatkin. Sosiaalinen kulusääntö, tarkkaan ottaen siihen vetoamisen 

mahdollisuus, kuitenkin palautuu, jos ryhmään kuuluva oikeudenhakija ir-

taantuu ryhmästään ja ryhtyy ajamaan asiaansa itsenäisesti.349 Tällöinkin 

349.  Selvää tietenkin on, että tällöinkään oikeudenhakija ei joudu vastuuseen niistä vastaajan 
kustannuksista, jotka ovat syntyneet, ennen kuin oikeudenhakija irtaantui ryhmästä. Kum-
mankin asianosaisen asianajamiskustannukset lisäksi jäävät kaiken järjen mukaan vähäisiksi, 
koska asiaa on jo pitkälle käsitelty ennen ryhmästä eroamista ryhmäkanteena ja sen aineisto 
on käytettävissä erillisoikeudenkäynnissä.  
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todennäköisyys sille, että yksittäinen jäsen joutuisi täysimääräiseen kulu-

vastuuseen, on minimaalinen.

On tunnustettava, että ryhmäkanteen kantaja, oli se viranomainen tai jär-

jestö, kohtaa vaikeuksia rahoittaessaan oman asianajamisensa. Suomessakin 

on lähinnä naureskeltu sille, että kuluttaja-asiamiehelle ei ole talousarvioissa 

varattu määrärahaa, joka kattaisi edes välttämättömät asianajokustannukset 

ryhmäkanteessa.350 Vaikeuksia tässäkään suhteessa ei kannata liioitella, kos-

ka kustannukset syntyvät ja erääntyvät vähitellen oikeudenkäynnin aikana. 

Ryhmäkanneoikeudenkäyntien pitkäkestoisuus on näin tavallaan rahoituk-

sen etu. Suuren ryhmän ryhmäkanteissa riitaintressi on ehkä niin suuri, että 

asianajaminen saadaan järjestetyksi tulospalkkioilla. Tavallisissa riita-asi-

oissahan tulospalkkioiden käyttömahdollisuus jää vähäiseksi riitaintressin 

keskimääräisen pienuuden takia.351 Kansalaisjärjestö voi myös hieman las-

kea pro bono -asianajamisen varaan, sillä esiintyminen esimerkiksi Suomen 

ensimmäisessä ryhmäkanteessa toisi varmasti myönteistä medianäkyvyyttä 

siihen ryhtyvälle asianajotoimistolle. 

Kirjallisuudessa ei kylläkään ole mietitty, millaisiksi kantajan asianaja-

miskustannukset ryhmäkanteessa muodostuvat. Lisäkustannuksia aiheutuu 

ryhmän kokoamisesta, yksilöllisten vaatimusten selvittelystä sekä ylimääräi-

sistä prosessitoimista, käytännössä ryhmäkannestatuksen saamisesta. Mitä 

heterogeenisempia ja kiistanalaisempia määriltään vaatimukset ovat, sitä 

suuremmat ovat selvityskustannukset. Työhön voidaan kuitenkin käyttää 

joko viranomaisen henkilökuntaa tai järjestön jäseniä, joten kustannukset 

ovat pitkälti laskennallisia. Itse asianajaminen ei välttämättä poikkea isoh-

kon riita-asian asianajamisesta. Ellei ryhmäkanneasia ole poikkeuksellisen 

suuri tai hankala, 100 000 euroa riittänee oman asianajamisen kustannuk-

siin. Summa jää huomattavasti pieneksi, jos ryhmäkannetta ajetaan pelkkänä 

vahvistuskanteena oikeusperusteen todentamiseksi.352 Tämä on karkea ar-

350.  Viitanen 2009 s. 599. Voidaan nimittäin olettaa, että tällaisessa oikeudenkäynnissä tar-
vitaan henkilö- ja asiantuntijatodistelua, vaikka asiaa ajaisi virkamies eli julkinen asiamies tai 
hänen alaisensa. 
351.  Koulu 2020 s. 226.       
352.  Tällöin yksilölliset hyvitys- ja korvausvaatimukset jäävät erillisiin oikeudenkäynteihin, 
ellei niistä päästä ryhmäkanneoikeudenkäynnin tuloksen perusteella sovintoon. Erilliset oi-
keudenkäynnit (eli niin sanotut seurannaiskanteet) ovat oikeudenhakijoille varsin turvallisia, 
koska niissä voidaan enää kiistellä hyvitysten ja korvausten määristä, koska oikeusperuste on 
tullut oikeusvoimaisesti ratkaistuksi. Oikeudenhakijan totaalitappiot ovat näin poikkeuksellisia, 
sillä todennäköinen lopputulos on voitto tai osavoitto.    
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vio, mutta suuruusluokka lienee lähellä oikeaa. Sen sijaan oikeudenkäynnin 

kokonaiskustannukset ovat tunnetusti korkeat, osaksi riitä syystä, että vahva 

vastapuoli panostaa asianajamiseensa ja ehkä myös syyllistyy kustannusten 

tietoiseen paisutteluun. Se taas ei ole ryhmäkanteen erikoisuus vaan vah-

vemman riitapuolen normaalia taktiikkaa oikeudenkäynnissä, jolla halutaan 

luoda pelotevaikutus.

Myös ryhmäkanteeseen oikeutetun asiamiehen kannattaa usein vakavas-

ti harkita kevyempää kollektiivikannetta. Ryhmäkanteella on, kuten todet-

tiin, tiukat edellytyksensä. Sitä paitsi ryhmäkanteen käyttöala on tavallisesti 

paljon suppeampi kuin sen lakisääteinen soveltamisala olisi. Ryhmäkanne 

edellyttää ”sopivaa” eli ei liian suurta eikä liian pientä joukkoa: lisäksi vaa-

timusten on oltava paitsi samankaltaisia myös sisällöllisesti riidattomia.353 

Sitä paitsi harvoin muistetaan, että ryhmäkanne edellyttää hieman para-

doksaalisesti vakavaraista ja etabloitunutta vastaajatahoa. Vastaajan täytyy 

kuvainnollisesti pysyä markkinoilla pitkän oikeudenkäynnin ajan sekä pystyä 

vastaamaan massiivisista korvauksista ja oikeudenkäyntikuluista, toisin sa-

noen vastaajan on oltava suuri tai ainakin suurehko yritys.354 Ryhmäkanteen 

käyttöön jäävä aukko olisi toki kompensoitavissa sillä, että julkiset asiamiehet 

tukisivat oikeuksiin pääsyä vastaavasti enemmän joukkokanteilla tai edes pi-

lottikanteilla. Tosin näin ei ole tapahtunut. Kriitikko ehkä jopa väittäisi, että 

aukko ryhmäkanteen käyttöalassa on ollut hyvä tekosyy olla tekemättä muu-

takaan, mikä auttaisi oikeudenhakijoiden joukkoa pääsemään oikeuksiinsa. 

Suuri vastaajakoko ei ole ainoa ulkonainen seikka, joka määrittää ryhmä-

kanteen käyttöalaa. Digiajan yritykset ovat ketteriä ja pystyvät halutessaan 

väistymään ryhmäkanteen alta. Oikeudenkäynti toisin sanoen säilyttää vas-

taajansa, mutta vastaajan liiketoiminnat ovat siirtyneet toisiin käsiin, kun oi-

keudenkäynti päättyy ja jatkuvat entisellään tai hieman ehostettuina. Vaikka 

näin ei kävisikään, ryhmäkanne on monimutkaisen rakenteensa takia hidas 

keino päästä oikeuksiin: se ei tuo nopeaa oikeussuojaa. Ryhmäkanteen, oli 

353.  Koulu 2017b s. 232.
354.  Ryhmäkannetta valmisteltaessa tiedettiin hyvin, että uusi laki ei ”vaikuttaisi” pienten yri-
tysten toimintaan, toisin sanoen niiden ei tarvinnut pelätä ryhmäkannetta. Ks. Kalle Määttä 
2007 s. 602. Asia erikseen on, että konkretisoitua ryhmäkanteen uhkaa voidaan käyttää neu-
votteluvalttina myös, kun vastapuolena on keskisuuri yritys, monesti tuloksella. Ks. esimerkiksi 
Helsingin Sanomat 18.3.2021: ”Pikavippifirma joutuu maksamaan hyvityksiä”. Uutisen mukaan 
yritys maksoi korvauksia ”välttääkseen ryhmäkanteen sekä siihen liittyvän kalliin ja pitkäkes-
toisen oikeudenkäynnin”. 
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sen soveltamisala ja kannevalta miten laaja tahansa, käyttöala on olennai-

sesti suppeampi, mitä toivotaan tai pelätään. Tässäkin on syytä muistaa, että 

ryhmäkanteen kuten muidenkin kannetyyppien kohdalla käyttöalasta voi-

daan puhua kahdessa eri merkityksessä. Käyttöala voi ensinnäkin tarkoittaa 

tosiasiallista (eli empiiristä) käyttämistä, toisin sanoen kannetyyppiin tur-

vaudutaan säännönmukaisesti tietyissä tilanteissa. Toiseksi maininta käyt-

töalasta voi viitata niiden tilanteisiin, joissa kannetyyppiä kannattaisi käyttää. 

Esimerkiksi Suomessa ryhmäkanteella ei ole lainkaan käyttöalaa ensimmäi-

sessä merkityksessä; sen sijaan ryhmäkanteen käyttöalasta jälkimmäisessä 

merkityksessä on helppo löytää suotuisia tilanteita. Rahoituslaitosten ja va-

kuutusyhtiöiden vakiosopimusten tulkinta esimerkiksi tarjoaisi ryhmäkan-

teille ihanteellisen kohteen.

Ryhmäkanteella on pahat kilpailijansa eli kollektiivikanteet, esimerkkeinä 

yhteiskanne, joukkokanteet ja pilottikanne.355 Ne eivät vaadi omaa erityis-

sääntelyä (jota ei olekaan) vaan tukeutuvat yleisen prosessilain sovelluksiin. 

Kollektiivikanteilla kierretään menestyksellä ryhmäkanteen prosessioikeu-

delliset esteet sekä vältytään kanteeseen yksinoikeutetun viranomaisen 

myötävaikutukselta. Mitä paremmin tämä (muu) kollektiivinen oikeus suoja 

toimii, sitä vähemmän jää tarvetta ryhmäkanteen kaltaiselle kömpelölle vä-

lineelle. Ja mikä on sekin ilmeistä: mitä enemmän julkinen asiamies auttaa 

oikeudenhakijoita tämän (muun) kollektiivisen oikeussuojan käyttämisessä, 

sitä tehokkaammin kollektiivinen oikeussuoja toimii – eikä julkisen asiamie-

hen tarvitse ryhtyä ryhmäkanteen kantajaksi. Julkisen asiamiehen näkökul-

masta kysymys pelkistyy näin rajallisten voimavarojen parhaaseen kohdis-

tamiseen. Totta on, että kuva ei ole yksiselitteinen. (Muulla) kollektiivisella 

oikeussuojalla on kilpailuetunsa, kun ajatellaan pelkästään julkisen asiamie-

hen roolia oikeuksiin pääsyssä: yksittäinen oikeudenhakija pääsee useim-

miten nopeammin ja varmemmin oikeuksiinsa muilla kannetyypeillä kuin 

ryhmäkanteella. Sen sijaan valvonta- ja sääntelyroolissa hyötyjä menetetään, 

koska ryhmäkanne tukee niitä paremmin, ennen kaikkea tehokkaammin.356 

355.  Ks. Viitanen 2003 s. 25. Yleisen prosessilain avaamat mahdollisuudet kuten kumulaatio  
massakuluttajariidoissa huomattiin varhaisessa kuluttajansuojan tutkimuksessa jo ennen kuin 
kollektiivisesta oikeussuojasta tuli kansainvälinen muotivirtaus. Ryhmäkanteen luontainen 
käyttöala onkin juuri pienen intressin massamaiset riidat kuluttaja/elinkeinonharjoittaja eli 
riitatyyppi B2C. 
356.  Ks. jäljempänä jakso 6.5.



188

Julkinen asiamies huolehtii oikeuden käynnistä

6.1.2 Ryhmävalitus
Säännökset (tai oikeammin säännös) ryhmävalituksesta ovat yleislaissa eli 

laissa kuluttajariitalautakunnasta (8/2007). Säännös oikeuttaa kuluttaja-asia-

miehen panemaan vireille ryhmävalituksen, jolloin hänellä on ”myös” oikeus 

käyttää siinä asianosaisena puhevaltaa. Ryhmävalituskaan ei ole ollut me-

nestystarina: säännös on toistaiseksi tuottanut yhden kuluttaja-asiamiehen 

tekemän ryhmävalituksen. Sekin jäi tuloksettomaksi.357 Myös säännöksen 

tarpeellisuutta on epäilty: yhteiset valitukset ovat olleet mahdollisia aikai-

semminkin.358 Ryhmävalitusta koskeva kielenkäyttö on sitä paitsi käsitteel-

lisesti hämmentävää. Sama pykälä määrää samanaikaisesti täysin eri katego-

rioiden asioista, ensimmäiseksi teknisestä yksityiskohdasta eli siitä, milloin 

lautakunta saa käsitellä useita kuluttajia koskevat asiat yhdessä ja ratkaista ne 

yhdellä päätöksellään (1 mom.).359 Tällöin kysymys on prosessioikeudellisin 

käsittein kumulaatiosta, joka on paitsi prosessioikeudellinen myös prosessi-

taloudellinen järjestely. 

Pykälän toinen momentti määrää kokonaan eri asiasta eli laajennetus-

ta asialegitimaatiosta, toisin sanoen julkisen asiamiehen oikeudesta tehdä 

valitus kuluttajien puolesta. Tässäkään määräyksiä yhteisestä käsittelystä ja 

päätöksestä ei periaatteessa tarvittaisi, koska kuluttaja-asiamiehen tekemä 

ryhmävalitus on lähtökohtaisesti yksi asia. Jos jotain säännöksiä kaivattai-

siin, niiden tulisi koskea yksittäistä kuluttajaa koskevan asian erottamista 

(muun) ryhmävalituksen käsittelystä. Lisäksi kuluttaja-asiamiehen tekemää 

ryhmävalitusta koskevassa momentissa sana ”myös” hämää lukijaa. Kulutta-

ja-asiamieshän on ryhmävalituksen tekijänä automaattisesti asianosainen ja 

käyttää puhevaltaa asianosaisena asiassaan. Säännös on näin sekä tarpeeton 

että ajatuksia sekoittava. Lakisääteistä puhevaltaa eli oikeutta esiintyä asiassa 

tarvitsisivat itse asiassa ne kuluttajat, joiden asiaa ajetaan viranomaisaloit-

teisena ryhmävalituksena.

357.  Koulu 2017a s. 261.
358.  Viitanen 2003 s. 25.
359.  Ryhmävalituksena voidaan käsitellä useiden kuluttajien valitukset riippumatta siitä, ovat-
ko ne tulleet niin sanottuina yhteisvalituksina vai yksittäisinä valituksina. Toki yhteisvalitus on 
sekin periaatteessa yksi ainoa valitus, jonka ”yhteinen” käsittely (siitähän ei tarkkaan ottaen voi 
olla kysymys) on aina mahdollinen. Ongelma on vain se, saako ratkaiseva elin hajottaa valituk-
sen ja käsitellä sen osia erillään. Tähän palataan jäljempänä. Prosessioikeuden tutkimuksessa 
päähuomio – tosin sekin aika vähäistä - on keskitetty ryhmäkanteeseen, kun taas ryhmävalitus 
on jäänyt ohimenevien mainintojen varaan. Ks. esimerkiksi Jokela 2016 s. 248.
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Access to justice -tutkimuksessa ryhmävalitus on tavallaan kiintoisampi 

kuin ryhmäkanne. Ryhmävalitus yhteisvalituksena – eli yhdessä tehtynä ja 

yhdessä ratkaistavana – ei ole kuluttajansuojan innovaatio. Yhteisvalitukset 

ovat vanha ilmiö hallintolainkäytössä, ne ovat yhtä vanhoja kuin hallintolain-

käyttökin.360 Sen sijaan erityisiä sääntöjä sille, että tällaisen valituksen säi-

keet (paremman sanan puuttuessa) käsitellään ja ratkaistaan yhdellä kertaa, 

ei ole ollut. Tällaiset säännöt olisivatkin olleet turhia, koska yhteisvalitus on 

käsitteellisesti yksi valitusasiat. Sen sijaan kuluttaja-asiamiehen tekemä ryh-

mävalitus on aivan muuta, se on todellinen ja radikaali innovaatio. Ryhmäva-

litus on nimittäin lautakuntalainkäyttöön siirretty ryhmäkanteen muunnel-

ma, eräänlainen ryhmäkanteen kevytversio. Ryhmävalitus ei tukeutu – kuten 

oikea ryhmäkanne Suomessa tekee – opt in -malliin. Kuluttaja-asiamies ei 

kaipaa, jos lakia tulkitaan sananmukaisesti, valitukseen niiden kuluttajien 

suostumusta, joiden etua valitus koskee. Lakitekstissä käytetty sana ”myös” 

on kylläkin monitulkintainen. Se voi tarkoittaa, että asiamies on kuluttajien 

ohella asianosainen, yhtä hyvin sillä voidaan tuoda esiin se, että hän on ainoa 

asianosainen. (Tietenkin asiallisesti heidän myötävaikutuksensa on välttä-

mätön, jotta kuluttaja-asiamies ylipäätään pystyy laatimaan valituksensa.) 

Kuluttaja-asiamies saisi lakia kirjaimellisesti tulkiten tehdä ryhmävalituksen, 

vaikka siitä periaatteessa hyötyä saavat kuluttajat vastustavat sen tekemistä. 

Kuluttaja ei myöskään, kuten ryhmäkanteessa on mahdollista, pysty irtaan-

tumaan ryhmästään, toisin sanoen ilmoittamaan, että hän haluaa vastaedes 

ajaa asiaansa kuluttajariitalautakunnassa yksilöllisesti.

Nykymuodossaan kuluttaja-asiamiehen tekemä ryhmävalitus on huono 

konstruktio. Se on tehoton ja epämääräinen keino ajaa kuluttajien oikeuksia, 

minkä oikeuskäytännön niukkuus todistaa. Mitään hyötyä oikeuksiin pääsylle 

ryhmävalituksesta sen nykyisessä muodossa on vaikea saada. Ilmeistä kuiten-

kin on, että siihen sisältyy huomattava potentiaali. Ryhmävalitukseen, jonka 

julkinen asiamies tekee ja jossa hän ajaa asiaa, olisi helppo liittää laajoja oi-

keusvaikutuksia, koska käsittelyssä on valmiiksi due process -piirteitä. Vali-

360.  Yhteisvalituksen tuomat ongelmat ovat ääripraktisia, esimerkiksi miten ne merkitään 
asianhallintajärjestelmiin, päätöksiin ja ratkaisuselostuksiin. Käytäntö on, että yhteisvalitus 
yksilöidään, kuten edellä todettiin, ensimmäisen allekirjoittajan nimellä, johon lisätään ly-
henne ”ym,”. Tosin etenkin ennen yhteisvalituksen alkuunpanija, tavallisesti ensimmäinen 
allekirjoittaja, yritettiin kätkeä, jotta yhteisvalituksesta ei voitu kuvainnollisesti syyttää ketään. 
Yhteisvalituksen allekirjoitukset kirjoitettiin näin ympyräksi. Käytäntö jätti englantiin käsitteen 

”round robin” tätä kirjoitustekniikkaa kuvaamaan.  
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tukseen annetulle päätökselle voitaisiin antaa oikeusvoimavaikutus tai vahva 

todistusvaikutus, kenties myös mahdollisuus hakea sen julistamista täytän-

töönpanokelpoiseksi361, ellei säädettävässä laissa suoraan mennä päätöksen 

täytäntöönpanokelpoisuuteen. Kuluttajariitalautakunnan päätöksiltähän on 

muutoinkin toivottu täytäntöönpanokelpoisuutta.362 Toinen asia on, että ryh-

mävalituksen käytön ja hyödyn lisääntyessä sen tekniset yksityiskohdat tulisi 

ratkaista laintasoisella sääntelyllä, erityisesti miten ryhmään päästään, miten 

siitä irtaannutaan sekä mikä on muiden samanaikaisten valitusten ja kuluttaja-

asiamiehen tekemän ryhmävalituksen suhde. Jos asiaa arvioidaan ilkeästi, ny-

kysääntely rakentuu ajatukselle, että ryhmävalitukseen ei – sen enempää kuin 

ryhmäkanteeseen – käytännössä turvauduta eikä ole tarpeenkaan turvautua. 

Jos kuluttaja-asiamiehen tekemään ryhmävalitukseen liitetään pitemmäl-

le meneviä oikeusvaikutuksia (kuten edellä ehdotetaan), se saisi kunnollisia 

kilpailuetuja, kun sitä verrataan kuluttajien tekemään yhteisvalitukseen tai 

kuluttajajoukon jättämiin joukkovalituksiin. Se on sitä paitsi paremmassa kil-

pailuasemassa kuin ryhmäkanne verrattuna yhteiskanteeseen tai joukkokan-

teeseen. Jos kuluttaja-asiamiehen ryhmävalitukseen ei kuitenkaan tulevaisuu-

dessakaan liitetä edellä viitattuja etuja, rationaaliset kuluttajat turvautunevat 

jatkossa joko yhteisvalitukseen tai joukkovalituksiin. Näinhän he tällä hetkel-

lä tavan takaa tekevätkin. Yhteisvalitus toki edellyttää yhteiskanteen tapaan 

suhteelliseen kiinteää yhteistoimintaa, mutta joukkovalituksissa sellaista ei 

tarvita. Joukko samassa asemassa olevia kuluttajia voi toisistaan tietämättä 

tehdä omat valituksensa kuluttajariitalautakunnalle. Tieto muiden valituksis-

ta tietenkin yhtäältä rohkaisee tekemään oman valituksen, toisaalta se auttaa 

hiomaan vaatimuksia ja perustelemaan niitä paremmin. Tässä suhteessa ku-

luttajajärjestötkin pystyvät vähällä vaivalla ja halvalla provosoimaan suuren 

määrän valituksia. Mediauutisten vaikutus on ymmärrettävästi sekin suuri.

Menettelysääntelyn näkökulmasta joukkovalituksissa vältytään niiltä 

pulmilta, joita yleisen lainkäytön joukkokanteet kohtaavat. Yhteiskäsittelyl-

361.  Esikuva saataisiin tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehdystä sovinnosta. Sitä 
koskevat säännökset, jotka ovat laissa tuomioistuinsovittelusta (394/2011), toimisivat nähtävästi 
hyvin myös, kun arvioitaisiin kuluttajariitalautakunnan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta. 
Vahvistamisen edellytyksistä ja itse menettelystä ks. Frände ym 2017 s. 1352. Näin siirtyminen 
aluksi rajoitettuun ja sittemmin jopa kattavaan täytäntöönpanokelpoisuuteen on helpottunut 
siitä, mitä se oli vielä 2000-luvuin alussa. Vahvistamisprosessi on kuluttajan kannalta yksin-
kertainen ja käytännössä riskitön: mahdollisuus täytäntöönpanokelpoisuuteen myös lisäisi 
kuluttajariitalautakunnan arvovaltaa.  
362.  Viitanen 2003 s. 488.
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lä on väljät lakisääteiset edellytykset: lisäksi kaikki asiat ovat valmiiksi vireillä 

samassa lainkäyttöelimessä, kun taas joukkokanteet voivat päätyä eri tuo-

mioistuimiin tai saman tuomioistuimen eri osastoille. Asiat voidaan käsitellä 

yhdessä, jos ne koskevat samaa elinkeinonharjoittajaa ja niissä esitetyt vaati-

mukset voidaan ratkaista yhdellä päätöksellä (laki kuluttajariitalautakunas-

ta 4.1 §). Yhteisen käsittelyn kytkeminen yhden päätöksen mahdollisuuteen 

on kylläkin prosessioikeudellisesti erikoinen. Yhteiskäsittelyllä saavutetaan 

etuja, vaikka asia ovat niin erilaisia, että yhteinen päätös on työläs tai mah-

doton. Sitä paitsi yhteiskäsittelyä harkittaessa on vaikea arvioida, riittääkö 

vaatimusten ratkaisemiseen yksi päätös. Säädettävässä laissa tällaisesta tur-

hasta vaatimuksesta tulisikin luopua.

Konstruktioina yhteisvalituksella tai joukkovalituksella ei nykyisin pal-

joakaan saavuteta. Periaatteessa ne laskevat oikeudenhakijoiden asianaja-

miskustannuksia, mutta lautakuntamenettelyissä nämä kustannukset ovat 

hyvin vähäiset. Kuluttajat ajavat itse asiaansa. Käsittelyn laatua yhteiskäsit-

tely periaatteessa kohentaa, mutta lautakuntaprosessi antaa tosiasiallisesti 

asianajamiseen vähän mahdollisuuksia. Yhteis- ja joukkovalitusten hyöty 

lienee lähinnä siinä, että se kiinnittää viranomaisten ja oikeuspolitiikan huo-

mion laajamittaiseen epäkohtaan, mikä taas johtaa valvonnan ja sääntelyn 

tehostumiseen. Suuri määrä valituksia, olivat se yksilöllisiä valituksia, yh-

teisvalituksia tai joukkovalituksia, myös välittää kuluttaja-asiamiehelle tie-

don siitä, että ryhmäkanne odottaa käyttäjäänsä. Ihanteellisessa maailmassa 

ryhmäkanne olisi enemmän tai vähemmän automaattinen seuraus siitä, että 

elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöksiä. Lakia 

valmisteltaessa tätä, kuten edellä todettiin, pidettiin ryhmäkanteen luontai-

simpana käyttöalana. Ryhmäkanne voisi näin olla lähes automaattinen jatko 

ryhmävalitukselle, joka on hyväksytty mutta jonka noudattamisen elinkei-

nonharjoittaja laiminlyö.

6.1.3 Edustajakanne

Jos menettelyn sääntelyn aukollisuus unohdetaan, nykyisen ryhmäkanteen 

heikkous on kannevallan yksinomaisuus. Kannetta saa ajaa vain yksi julkinen 

asiamies ja hänkin vain omalla toimialallaan. Kaikki jää näin riippumaan ky-
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seisen asiamiehen (oikeastaan kulloisen viranhaltijan) itselleen asettamasta 

tärkeysjärjestyksestä. Rajauksesta seuraa, että vain murto-osa potentiaalisis-

ta riitatyypeistä voi päästä ryhmäkanteen piiriin. Ulkopuolelle jääviä oikeu-

denhakijoita ei lohduta se, että ryhmäkannekelpoisten asioiden piiri kattaa 

valtaosan niistä riitaisuuksista, joihin ryhmäkanne asiallisesti soveltuisi, toi-

sin sanoen joissa sitä kannattaisi käyttää. Access to justice -tutkijasta ryh-

mäkannetta tietenkin kannattaa käyttää aina, kun se saattaa maksimaalisen 

määrän oikeudenhakijoita oikeuksiinsa minimaalisin yksikkökustannuksin. 

Tuomioistuimen mielestä kanne ei taas ole kannattava, kun sama tulos saa-

vutetaan yksinkertaisemmalla ja sitä vähemmän työllistävällä kannekonst-

ruktiolla, esimerkkinä yhteiskanne.

Niin sanottu edustajakannedirektiivi normalisoisi periaatteessa tilan-

teen.363 Sen tarkoittama edustajakanne vastaa asiallisesti, jos ajatellaan lop-

putulosta, ryhmäkannetta. Direktiivi määrää, että edustajakanteen voi nostaa 

siihen oikeutettu yksikkö, eräänlainen kantajayksikkö. Tämä yksikkö voi olla 

viranomainen tai kansalaisjärjestö, nähtävästi tavallisimmin käytännössä 

kuluttajajärjestö. Jäsenvaltiot saavat kuitenkin vapaasti valita, rakentavatko 

ne järjestelmänsä hallinnollisten, lainkäytöllisten vai kansalaisyhteiskunnan 

yksiköiden varaan.364 Näin kanteen nostaminen ei enää olisi kuluttaja-asia-

miehen yksinoikeus ja kaikki hänen varassaan. Tosin on syytä epäillä, tuo-

ko direktiivi todellista helpotusta oikeuksiin pääsyyn Suomessa. Varakkaita 

ja oikeudenkäyntiin halukkaita kuluttajajärjestöjä ei ensiksikään juuri ole. 

Edustajankanteet jouduttaisiin näin nostamaan julkisen rahoituksen (käy-

tännössä valtionapujen) avulla.365 Vaikka kuluttaja-aktivismin varaan ei tällä 

hetkellä ehkä voi laskea paljoakaan (’kuluttajakollektiivit pääosiltaan saat-

tavat imeytyä kulutusyhteiskunnan näköalattomuuteen’), sen näkymätöntä 

potentiaalia ei ole syytä väheksyä.366 Totta on, että joissakin maissa käytös-

363.  EPNDir (EU) 2020/1828 kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edusta-
jakanteista ja direktiivin 2000/22/EY kumoamisesta. Direktiivi on saatettava voimaan 25. jou-
lukuuta 2022 mennessä. 
364.  Ks. EU-impact assenment 2018 s. 43.
365.  Direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot rahallisesti tukevat oikeutettuja yksiköitä. Tämä 
tapahtuisi alentamalla oikeudenkäyntimaksuja, antamalla yksiköille yleistä oikeusapua tai 
myöntämällä niille ”julkista rahoitusta”. Näin valtioneuvoston kirjelmä edustajankannedirek-
tiivistä 2018 s. 6. 
366.  ”- - - yksittäiset kuluttaja-aktivistit, vihreät kuluttajaryhmät, erilaiset kuluttajajärjestöt 
ja muut vastaavat toimijat voivat ottaa tehtäväkseen osallistua elinkeinonharjoittajiin kohdis-
tuvaan valvontaan, sekä ulko-oikeudellisesti että käyttäen hyväksi kuluttajansuoja- ja muun 
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sä olleissa edustajakanteissa kanneoikeutettujen yksiköiden määrä on suu-

resti vaihdellut myös Euroopan unionissa. Kun Irlanti on selvinnyt yhdellä 

”yksiköllä”, Saksassa kanneoikeutettuja järjestöjä on ollut puolisensataa!367 

Periaatteessa optimaalinen määrä voisi olla neljä tai viisi. Tällöin kaikki ei 

olisi yhden kanneoikeutetun varassa, mutta kanneoikeutetut voisivat olla 

laaja-alaisia ja voimavaroiltaan asianmukaisia. Etenkin jos järjestöt toimivat 

valtionapujen tai vastaavan ulkopuolisen rahoituksen varassa, suuri määrä 

kanneoikeutettuja yksikköjä pirstoo myös tämän rahoituksen. 

Toiseksi kansalaisjärjestö joutuu oikeudenkäynnin aloittaessaan osoit-

tamaan taloudelliset voimavaransa, toisin sanoen, että se kykenee ajamaan 

kanteessa tarkoitettujen kuluttajien etuja ja vastaamaan vastapuolen oikeu-

denkäyntikustannuksista, jos tämä voittaa oikeudenkäynnin eli kanne hy-

lätään. Vielä kyseenalaisempaa on, että järjestö on velvollinen esittämään 

tässä vaiheessa selvitystä siitä, kuka sitä rahoittaa ja mikä on sen käyttämien 

varojen alkuperä. Access to justice -tutkimuksessa tällaista selvitysvelvolli-

suutta on syystäkin paheksuttu, koska se yhtäältä nostaa oikeudenkäynnin 

kynnystä, toisaalta taas avaa vastapuolelle tilaisuuden luoda riita riidassa, eli 

kehittää kiista rahoittajan hyväksyttävyydestä tai järjestön käytössä olevien 

varojen luvallisesta alkuperästä. Arvosteluun on helppo yhtyä, vaikka huoli 

vastapuolen oikeudesta saada korvaus oikeudenkäyntikuluistaan tunnuste-

taankin. Tosin samalla kannattaa muistaa, että ankara kuluvastuu ei ole eu-

roopanlaajuinen ilmiö tai edes pääsääntö kansallisissa prosessilaeissa.

On mahdollista väittää, että varallisuusselvitystä tarvitaan vain silloin, kun 

kanteessa vaaditaan ”hyvitystä”. Selvää kuitenkin on, että valtaosa kanteista 

tulisi olemaan suorituskanteita. Puolustelut ja selitykset eivät näin vakuuta. 

Access to justice -näkökulmasta varallisuusvaatimus on ilmiselvä oikeuksiin 

pääsemisen oikeudellinen este. Se on sitä korkeampi, mitä tiukemmin vaati-

musta tulkitaan ja sovelletaan sekä mitä perusteellisemmaksi sen tutkiminen 

tehdään. Maassa, jossa asianajopalkkiot eivät perustu taksaan ja jossa kulu-

vastuu on ankaraa, varallisuuskynnys voi hyvinkin nousta ylivoimaiseksi.368 

lainsäädännön suomia oikeudellisia mahdollisuuksia”. Ks. Wilhelmsson 2000 s. 39. Suomessa 
nämä toimijat ovat tavallisesti valinneet riskittömämmän ja kenties näkyvämmänkin ”ulko-
oikeudellisen tien”, käytännössä mediavaikuttamisen.   
367.  Ks. Hodges 2009 s. 80.
368.  Direktiivi tyytyy toteamaan, että vastuu vastapuolen kustannuksista seuraa kansallista 
prosessilakia. ”Tarpeettomia” kustannuksia ei kuitenkaan saa määrätä korvattavaksi (johdan-
to 38-k). Ristiriitaa kansallisen lain kanssa tuskin syntyy, koska tiettävästi minkään Euroopan 
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Lisäksi vastapuoli voi paisutella kustannuksiaan, ja vaatimus asianajamisen 

tehokkuudesta sallii lähes millaisen tulkinnan tahansa. Direktiivin johdanto 

kantaa muutoinkin suhteettomalta vaikuttavaa huolta vastaajien oikeuksista. 

Jotta perusteettomat oikeudenkäynnit estetään, on vältettävä rankaisevien 

korvausten määräämistä ja vahvistettava ”menettelysäännöt”. Niitä ovat mää-

räykset oikeutettujen yksiköiden nimeämisestä ja rahoituksesta (johdanto 

10-k). Vielä oudompi access to justice -näkökulmasta on johdannon määräys 

siitä, että edustajakanteen ”edunsaajat” (yleensä kuluttajat) eivät saa puuttua 

oikeutettujen yksiköiden harjoittamaan asianajamiseen, esimerkiksi riitaut-

taa sitä koskevia päätöksiä (38-k). Linjausta on pakko pitää virheellisenä. Ky-

symyshän on juuri heidän oikeuksistaan.369 Tavallaan on toki puollettavissa, 

että yksiköt haluavat työrauhan, jotta ne voivat keskittyä kanteisiin ja asian-

ajamiseen. Toiminnan sumeus eli eufemistisesti työrauha merkitsee kuitenkin 

väistämättä, että kaikkinainen arvostelu tai rakentavat neuvot jäävät pois tai 

eivät ainakaan löydä kuuluisia ”herkkiä” korvia. ”Edunsaajien” asema on siis 

heikompi kuin tavallisen ryhmäkanteen ryhmän jäsenten: nämä voivat edes 

erota ryhmästä ja saada näin äänensä oikeudenkäynnissä kuuluviin. 

Edustajakanne jopa rajoittaa oikeuksiin pääsyä, sillä kanteen ”edunsaa-

ja” ei voi olla mukana muissa edustajankanteissa eikä hän saa ”nostaa erik-

seen” kanteita samasta asiasta (9 art.). Vastapuolelle syntyy näin vahva kan-

nustin pitkittää edustajakanteen käsittelyä, mihin kanteen monimutkainen 

arkkitehtuuri antaa paljon mahdollisuuksia. Kun osallistuminen edustajan-

kanteeseen estetään ja omatoiminen oikeudenhaku evätään, direktiivi voi 

paradoksaalisesti vaikeuttaa oikeuksiin pääsyä. Oikeutta hakeva ei saa sen 

enempää kollektiivista – ainakaan kunnollista – kuin yksilöllistäkään oikeus-

suojaa. Direktiivissä toisaalta on aitoja innovaatioitakin. Esimerkiksi oikeus 

kanteen nostamiseen voi olla pysyvillä ”oikeutetuilla yksiköillä” tai ad hoc 

-oikeutetuilla yksiköillä.370 Edustajakanteeseen suositellaan myös vahvis-

maan prosessilaki ei anna oikeutta korvaukseen ”tarpeettomista” kustannuksista. Yleensä voit-
tanut asianosainen ei saa korvausta edes välttämättömistä tai tarpeellisista kustannuksistaan. 
Tätä kutsutaan tutkimuksessa osuvasti ”kustannusaukoksi” (’recoverability gap’). Ks. Koulu 
2020 s. 177.  
369.  Määräys on esimerkki siitä, mihin oikeuksiin pääsyä rasittava järjestelmänäkökulma 
pahimmillaan johtaa. Voi hyvin kuvitella, että ”edunsaaja”, jolta estetään kaikkinainen myötä-
vaikutus, ei hevin saa sellaisia myönteisiä oikeudenmukaisuuskokemuksia, mitä tyleriläinen 
dogmi toivoo.   
370.  Tosin pääsy oikeutetuksi yksiköksi ei ole helppoa, kun kysymyksessä on järjestö. Sillä 
on esimerkiksi tullut olla julkista toimintaa jo 12 kuukautta ennen sen hyväksymistä (4 art.) 
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tuskanne/seurannaiskanteet -konstruktiota, joka on mahdollinen myös ny-

kyisessä ryhmäkanteessa mutta jota laki ei tunne. Kanneoikeutettu yksikkö 

hankkisi toisin sanoen ensin vahvistustuomion oikeusperusteesta. Tuomion 

oikeusvoima taas asetettaisiin perustaksi niin sanotuissa seurannaiskanteis-

sa, joissa määrättäisiin yksilöllisistä hyvityksistä. Seurannaiskanne voisi olla 

uusi edustajakanne, tavallinen ryhmäkanne, tavallinen kollektiivikanne tai 

traditionaalinen yksilöllinen kanne. Tästä huolimatta on sanottava, että di-

rektiivi kunnioittaa aivan liian pitkälle menettelyllisen autonomian periaa-

tetta ollakseen tehokas. Kansallisen lain varaan jäävät esimerkiksi, milloin 

kanne tutkitaan, mitä näyttöä siinä saa esittää ja jopa tulkinta siitä, milloin 

hyvitysvaatimukset ovat riittävän samankaltaiset (johdanto 12-k). 

Myöskään taktisesti edustajakanne ei näytä tuovan juuri mitään etuja. 

Edustajakannekin vaatii määräsuuruista oikeudenhakijoiden joukkoa (’useat 

kuluttajat’), mikä on samalla ryhmäkanteenkin perusvaatimus. Uusia pro-

sessinedellytyksiäkin asetetaan, esimerkkinä edellä mainittu varallisuusvaa-

timus siihen liittyvine selvitysvelvollisuuksineen. Myöskään kanteen tosiasi-

allinen käyttöala ei laajene, koska edustajakanne edellyttää ryhmäkanteen 

tapaan ”suurta” ja ”vakaata” vastaajaa, käytännössä isoa yritystä. Lupaavin 

potentiaali sisältyy mahdollisuuteen antaa kaikille julkisille asiamiehille oi-

keus edustajakanteeseen. Tosin direktiivi ei nimenomaisesti tähän velvoita: 

se koskee vain erikseen lueteltuja EU-säädöksiä, mikä rajoittaa direktiivin so-

veltamisalan elinkeinonharjoittajiin ja kuluttajiin. Oikeusministeriön muisti-

ossa vuodelta 2018 katsotaan, että direktiivi kattaisi tietosuoja-, matkustus- ja 

matkailu-, energia-, televiestintä- ja ympäristöalan.371

Toistaiseksi ei tiedetä, miten direktiivi toteutetaan Suomessa. Direktiivi on 

vähimmäisdirektiivi. Lisäksi näyttää tällä hetkellä siltä, että se saatetaan Suo-

messa voimaan ”vähimmäistoimin”, luultavasti lisäämällä ryhmäkannelakiin 

kanneoikeutetuiksi tahoiksi direktiivin mukaiset ”oikeutetut yksiköt”. Luulta-

vaa on, että tulevissa edustajakanteissa kuluttaja-asiamies ja kanteen nostava 

kuluttajajärjestö ovat yhteistyössä tai ainakin heidän kannattaisi olla.372 Kulut-

taja-asiamies esimerkiksi rohkaisee kanteen nostamiseen, antaa asiantuntija-

371.  Kuluttajaliitto mainitsee esimerkkeinä soveltamisalasta harhaanjohtavat mainoskam-
panjat. Kanne olisi voitu nostaa Volkswagen -konsernin ”dieselgatessa”. Myös Vastaamon ta-
pauksessa olisi ollut väitetysti mahdollista käyttää edustajakannetta. Ks. kuluttajaliitto: tiedote 
24.11.2020 ”Kuluttajien oikeudet paranevat EU:ssa – edustajakanne vihdoin maaliin”. 
372.  Ehkä juuri tässä tarkoituksessa direktiivi määrää, että jäsenvaltioiden on kehitettävä oi-
keutettujen yksiköiden yhteistyötä (20 art.).
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apua siihen valmistautumisessa, hankkii oikeudenkäynnille julkista ja ehkä 

yksityistäkin rahoitusta ja niin edelleen. Kuluttaja-asiamies voi myös osallistua 

itse oikeudenkäyntiin asiantuntijana tai väliintulijana. Kuluttajajärjestön kan-

netta tukemalla julkinen asiamies välttää niin sanotun kuluriskin (joka lanke-

aa toki järjestölle) ja kanteen hylkäämisestä seuraavan arvovaltatappion (joka 

tosin välillisesti ulottuu asiamieheenkin). Toinen asia on, että perinteinen pro-

sessioikeusdoktriini on paheksunut tällaista moniroolisuutta. Se kieltämättä 

vie uskottavuutta julkisen asiamiehen tarjoamalta asiantuntijatodistelulta. 

Suositeltavaa olisikin, että julkinen asiamies ja oikeutettu järjestö esiin-

tyisivät näkyvästi myötäpuolina, toisin sanoen nostaisivat kanteen yhdessä 

ja ajaisivat sitä samoin yhdessä. Vaikka direktiivi pitää selvästi silmällä yh-

den kantajan tapausta, se ei kiellä muitakaan yhdistelmiä edustajakanteen 

asianosaisissa. Yhdistelmät jäävät näin periaatteessa kansallisen lain varaan. 

Yhteisen edustajakanteen hyviin puoliin kuuluu, että siinä voidaan hyödyn-

tää niitä tutkinta- ja selvitysvaltuuksia, jotka laki antaa julkiselle asiamiehelle 

mutta jotka järjestöltä puuttuvat. Selvää ei nimittäin ole, että julkinen asia-

mies saisi luovuttaa selvityksen tuloksia ulkopuoliselle järjestölle. Tulokset 

voivat loukata yksityisyyden suojaa tai paljastaa liikesalaisuuksia.

Oikeutetuksi yksiköksi saadaan toki määrätä muukin viranomainen kuin 

julkinen asiamies, joko nykyinen viranomainen tai myöhemmin perustetta-

va. Jäsenvaltioillahan on tässä vapaat kädet. Julkinen asiamies olisi kuitenkin 

luonteva valinta kanneoikeutetuksi viranomaiseksi, koska asiamies on (aina-

kin periaatteessa) nopealiikkeinen ja asiantunteva toimija. Edustajakanteet 

liittyvät lisäksi läheisesti hänen muihin tehtäviinsä. Näin julkisella asiamie-

hellä on lähtökohtaisesti kokemusta oikeudenkäyntien aloittamisesta ja asi-

anajamisesta. Rakenteellinen kysymys kylläkin kuuluu, kannattaako määrätä 

useita oikeutettuja viranomaisyksiköitä vaiko vain yksi, toisin sanoen tavoi-

tellaanko hajautettua vai keskitettyä järjestelmää. Nykyisestä äärimmilleen 

keskitetystä järjestelmästä – yhdellä viranomaisella on yksinoikeus ryhmä-

kanteissa – ei ole hyviä kokemuksia. Väite, jonka mukaan kanteen nostami-

sen mahdollisuudella on huomattava ennalta estävä vaikutus, ei saa, kuten 

jo todettiin, tukea tutkimuksesta. Väitteen toistaminen jokseenkin jokaisessa 

virallislähteessä ei tietenkään lisää sen uskottavuutta. Tosin myöskään vasta-

kohtaa, jonka mukaan uhka olisi vailla merkitystä, ei ole osoitettu.
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6.2 Kumulatiiviset kanteet

6.2.1 Joukkokanteet ja yhteiskanteet kollektiivisina 
oikeussuojakeinoina

Yhteiskanteessa joukko oikeudenhakijoita esittää vaatimuksensa yhtenä kan-

teena.373 Näin päästään yhden oikeudenkäynnin konstruktioon, joka tuo mu-

kanaan kustannussäästöjä ja tehostuneen asianajamisen. Joukkokanteet taas 

ovat erillisiä kanteita, joilla on sama oikeusperuste. Joukkokanteista tulisi 

puhua aina monikossa, koska joukkokanteet ovat nimensä mukaisesti jouk-

ko erillisiä kanteita, joita yhdistää vain vaatimusten samankaltaisuus, Yhteis-

kanteissa vaaditaan pitemmälle menevää vaatimusten samankaltaisuutta, 

mikä rajoittaa yhteiskantajien määrän käytännössä muutamiin kymmeniin. 

Sen sijaan joukkokanteiden määrä voi olla rajaton: Suomessakin on nähty yli 

tuhannen kantajan joukkokanteet. Tunnettua on, että Suomen prosessilaki 

on huomattavan suopea näille kollektiivisille kannetyypeille, koska erityis-

tuomioistuimia ja erityismenettelyjä ei, moniin muihin maihin verrattuna, 

juuri ole. Kuten edellä todettiin, kumulatiiviset kanteet ovat access to justi-

ce -näkökulmasta vaihtoehto ja samalla kilpailija edustuksellisille kanteille 

kuten nykyiselle ryhmäkanteelle ja tulevalle edustajakanteelle. 

Jos joukkokanteiden kantajat ajavat asiaansa koordinoidusti, asianaja-

minen tehostuu, sen kustannukset asiaa kohden laskevat, ja niin sanottu 

häviöriski osittuu. (Yhteiskanteessa nämä hyödyt saavutetaan automaatti-

sesti, koska yhteiskannetta on pakko ajaa koordinoidusti). Häviöriskin osittaa 

se, että myös vastapuolen asianajamisen kustannukset teoriassa asiaa kohti 

laskevat. Tosin joskus on syytä epäillä, että vastapuolella on haluja lasken-

nallisesti paisuttaa kustannuksiaan asiaa kohden – ja pahimmillaan saada 

moninkertainen korvaus kustannuksistaan. Eniten hyötyä joukkokanteista 

kokemusten mukaan saadaan, kun asiat pystytään kumuloimaan ja käsitte-

lemään yhdessä. Kokemussääntö on, että kantajat haluavat maksimaalista 

yhteiskäsittelyä, vastaaja taas sitä vastustaa. Yhteis- ja joukkokanteiden ylei-

nen ”prosessioikeudellinen” mekaniikka tiedetään, joten tässä keskitytään 

siihen, miten julkinen asiamies voi käyttää näitä instituutioita hyväkseen, 

toisin sanoen luoda niiden avulla jonkinlaisen nykyisen ryhmäkanteen ja 

tulevan edustajakanteen korvikkeen. Väärinkäsitysten välttämiseksi on syytä 

373.  Koulu 2017a s. 151. 
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korostaa, että sen enempää yhteiskantajat kuin joukkokanteiden kantajat-

kaan eivät tarvitse julkista asiamiestä ”avukseen”. Yhteiskanteet ja joukko-

kanteet muodostavat omat ja itsenäiset instituutionsa: niiden käyttäminen 

ei ole sidottu julkisen asiamiehen myötävaikutukseen, vielä vähemmän hä-

nen suostumukseensa. Selvää kuitenkin on, että kantajat hyötyvät suuresti 

julkisen asiamiehen myötävaikutuksesta ja päinvastoin.

Mitä tulee julkiseen asiamieheen, kiusaus tällaiseen hyväksi käyttämi-

seen on melkoinen. Näin saadaan yhtäältä toteutetuksi ryhmäkannemaises-

ti kerralla suuri määrä yksittäisiä oikeuksia, toisaalta taas vältetään ”oikean” 

ryhmäkanteen (ja tulevaisuudessa edustajakanteen) byrokraattisuus, hitaus 

sekä kiistely ryhmäkanteen erityisten prosessinedellytysten tulkinnasta.374 

Kuten edellä havaittiin, edellytysten vaikeaselkoisuus ja rakenteellinen har-

kinnanvaraisuus avaa vastapuolelle ikkunan viivyttäviin prosessiväitteisiin.375 

Totta on, että myös yhteiskanteen soveltamisala ja joukkokanteissa yhteiskä-

sittelyn edellytykset tarjoavat riittämiin riidanaiheita.376 Nämä potentiaaliset 

riidanaiheet ovat kuitenkin perinteisiä prosessilain tulkintakysymyksiä, eikä 

tällaisia väitteitä nähtävästi ole juuri esitetty, toisin sanoen niistä saatava tak-

tinen hyöty on katsottu vähäiseksi. Yhteis- ja joukkokanteella on puolellaan 

selvä kilpailuetu silloin, kun oikeutta hakevia ei ole ryhmään tarvittavaa mää-

rää, vastapuoli ei ole vakiintunut ja suurehko yritys tai on syytä epäillä, että 

yritystoiminta kanteen tarkoittamassa kontekstissa lopetetaan tai siirretään 

toiseen yhtiömuotoon. 

Pulmiakin on. Sellaisena ei voida pitää niinkään ennakkoluuloja, pikem-

minkin kysymys luultavasti on luontaisesta muutosvastarinnasta eli uuden 

asian pelosta. Tätä mahdollisuutta – eli julkisen asiamiehen tukea kollektii-

vikanteille, joita oikeudenhakijat itse ajavat – ei ole aikaisemmin kunnolla 

374.  Yksi etu julkisen asiamiehen kannalta voi olla sekin, että hän ei ole näissä oikeudenkäyn-
neissä muodollisesti asianosainen. Hänen ei siis tarvitse panna mainettaan ja arvovaltaansa 
peliin. Sen sijaan totaalinen tappio ryhmäkanteessa (jossa julkinen asiamies on asianosainen) 
voi viedä asiamieheltä uskottavuutta toimialansa asiantuntijana. Valtiontalouden kannalta 
myötävaikutus kollektiivikanteisiin on halpa vaihtoehto. Koska julkinen asiamies ei ole asian-
osainen, julkisen vallan maksettavaksi ei voi tulla vastapuolen oikeudenkäyntikustannuksia. 
Tietenkin julkinen asiamies voi joutua niitä korvaamaan, jos hän siihen sitoutuu tai ottaa oi-
keudenkäynneissä väliintulijan roolin, mutta julkinen asiamies voi hallita vastuunsa määrää 
ja vastuu on joka tapauksessa marginaalista. 
375.  Ks. edellä jakso 6.1.1.
376.  Yhteiskanne on tässä suhteessa kantajille riskialttiimpi, sillä prosessilaki jättää asialli-
sesti avoimeksi sen, milloin erilliset vaatimukset saadaan koota yhteiskanteeksi. Ks. Koulu 
2017a s. 151.
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tiedostettu, vielä vähemmän tutkimuksessa analysoitu.377 Perinteisen kä-

sityksen mukaan julkinen asiamies joko ajaa yksittäisen oikeudenhakijan 

asiaa omissa nimissään tai avustaa oikeudenhakijaa, joka on vastapuolen 

lisäksi ainoa asianosainen. Vaikka myötävaikutus ei tuo, kuten todettiin, ta-

loudellista vastuuta, julkinen asiamies voi sen sijaan kavahtaa mukana olos-

ta seuraavaa moraalista vastuuta. Tällä tarkoitetaan sitä, että hänestä tulee 

hyvän lopputuloksen takuumies. Tämän moraalisen vastuun ovat karvaasti 

kokeneet ne henkilöt, jotka ovat ryhtyneet puuhahenkilöinä organisoimaan 

joukkokanteita.378 Vakavampi ongelma on, että julkinen asiamies ei saa myö-

tävaikutukselleen tukea lainsäädännöstä. Toki sivullisen on helppo sanoa, 

että tätä toimintamuotoa ei myöskään kielletä, se ei ole vastoin yleistä etua 

ja julkisen asiamiehen valtuudet (laissa tehtävät) on muotoiltu niin väljiksi, 

että ne ulottuvat myös tällaiseen toimintaan. Kannattaa myös huomata, et-

tä kansainvälisissä suosituksissa julkisille asiamiehille vaaditaan oikeutta 

yhteistoimintaan ja informaation välittämiseen, jos se on asianmukaista.379 

Suositus ei tee eroa sen suhteen, ovatko yhteistoiminnan kumppanit yksi-

tyisiä vai julkisoikeudellisia tahoja. Näin julkisen asiamiehen tuki kollektii-

vikanteille saa vahvistuksen kansainvälisistä lähteistä. 

On myönnettävä, että koordinointivastuun sälyttäminen julkiselle asia-

miehelle ei välttämättä ole ensisijainen tai pääasiallinen valinta. Koordinoin-

nin käytännön toimet pystyy hoitamaan asianajotoimisto, kansalaisjärjestö, 

yksityinen ”puuhahenkilö” tai yksityinen (julkinen) asiamies. Asianajotoi-

misto -vaihtoehdossa koordinointi on praktiikan kehittämistä, koska asian-

ajotoimisto on kaupallinen toimija.380 Vaihtoehto tuo yhtäältä mukanaan 

riittävän asiantuntemuksen ja yleensä organisaationkin. Toisaalta siinä asia-

kaskunta valikoituu: joukossa on oltava maksukykyisiä asiakkaita. Lisäksi 

377.  Tällä ei väitetä, etteikö julkiset asiamiehet olisi auttaneet oikeudenhakijoita tälläkin ta-
valla. Se on kuitenkin tapahtunut epävirallisesti ja hiljaisuudessa. Tosin suomalaisissa jouk-
kokanteissa tällaista hiljaistakaan mukanaoloa ei liene tapahtunut, ilmeisenä syynä ”sopivan” 
julkisen asiamiehen puuttuminen. 
378.  Tätä moraalista vastuuta ei kannata dramatisoida, sillä julkinen asiamies pystyy kanta-
maan sen huomattavasti kevyemmin kuin yksityishenkilö: julkinen asiamies toimii yleensä 
anonymiteetin suojassa ja vain ”hoitaa virkaansa”. 
379.  Näin developing and reforming ombudsman institutions 2017 s. 6.
380.  Esimerkin tarjoaa 58 ravintolayrittäjän kanne vakuutusyhtiötä vastaan. Yhteiskanne-
konstruktiota käyttävää kannetta ajaa keskisuuri asianajotoimisto. Yksittäiset vaatimukset 

”vaihtelevat viisinumeroisista summista seitsemännumeroisiin summiin”. Ks. Helsingin Sano-
mat 12.2.2021: ”58 ravintolaa hakee korvauksia oikeusteitse”. 
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malli rasittaa oikeutta hakevia kustannuksilla, koska toimisto perii toimistaan 

korvauksen. Kansalaisjärjestö -vaihtoehdossa koordinointi sulautuu osaksi 

järjestön agendaa. Tästä syystä järjestölläkin on asiantuntemusta mutta ei 

yleensä voimavaroja: suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat tunnetusti varatto-

mia. ”Puuhahenkilö” -malli (jota käytettiin niin sanotuissa puukartellikan-

teissa) on liiaksi yhden ihmisen aloitteellisuuden ja tarmon varassa: henkilö 

altistuu kovalle taloudelliselle ja henkiselle rasitukselle.381 Siihen halukkaat 

ja aikaansaavat vapaaehtoiset ovat sitä paitsi harvassa. 

Julkisen asiamiehen -malli on vaihtoehdoista kiistatta paras. Malli takaa 

asiantuntemuksen, kohtalaisen vapauden sivuvaikutteista, suuret voima-

varat, virkavastuun ja niin edelleen. Se ei myöskään lisää oikeudenkäynnin 

kustannuksia, jos vanhasta maksuttomuuden perinteestä pidetään kiinni. 

Yksityisen asiamiehen mallissa saavutetaan joitakin näistä eduista, mutta 

mallin rasitteena on asiamiehen suhde (tulevaan) vastapuoleen. Vaikka yk-

sityinen asiamies voi olla tosiasiallisesti riippumaton, hän ei ole sitä raken-

teellisesti. Tosiasiallinen riippumattomuus voi tulla sitä kyseenalaisemmaksi, 

mitä isompi asia on. Tässäkin kannattaa välttää polarisoitunutta ajattelua 

eli sitoutumista vain yhteen konstruktioon. Mikään ei estä sitä, että julkinen 

asiamies delegoi myötävaikutuksen käytännön toteutuksen ulkopuoliselle 

toimijalle, esimerkiksi juuri asianajotoimistolle tai kansalaisjärjestölle. Täl-

löin julkinen asiamies pelkästään valvoo, neuvoo ja ehkä rahoittaakin koor-

dinoivaa yksityistä toimijaa.

Edellä on käsitelty tilannetta, jossa ryhmäkanne (tai edustajakanne) ja 

mukanaolo kollektiivikanteissa ovat vaihtoehtoja. Toisin sanoen: julkisella 

asiamiehellä on sekä oikeus nostaa ryhmäkanne (tai vastaava) että oikeus 

myötävaikuttaa yhteis- ja joukkokanteen asianajamiseen. Kumpi vaihtoehto 

on tarkoituksenmukaisempi, jää lopulta ratkaistavaksi yksittäistapauksessa. 

Jos julkisella asiamiehellä ei sen sijaan ole oikeutta ryhmäkanteen nostami-

seen, kysymyksenasettelu muuttuu: onko julkisella asiamiehellä velvollisuus 

myötävaikuttaa kollektiivikanteen nostamiseen tai asianajamiseen. Kiista-

tonta lienee, että julkinen asiamies voi laajan koordinointivastuun ottamalla 

päästä suurin piirtein samaan lopputulokseen. Yhtä ilmeistä on, että nykyi-

381.  Puukartellikanteiden taustasta eli metsäyhtiöiden raakapuun hankinnasta ks. Kuisma-
Siltala-Keskisarja 2014 s. 225. Yksi syy kanteiden nostamiseen on luultavasti ollut paljon julki-
suutta saanut ja samanaikainen asfalttikartelli. Tosin metsäyhtiöt katsoivat, että asfalttikartelli 
oli ”jotain ihan muuta” kuin heidän toimintansa. 
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sen lain mukaan julkisilla asiamiehillä ei ole velvollisuutta myötävaikuttaa 

yhteis- tai joukkokanteiden nostamiseen. Julkisen asiamiehen apu on jätetty 

yleensäkin harkinnanvaraiseksi, eikä ole perusteita väittää, miksi yhteis- tai 

joukkokanteiden tukeminen muodostaisi poikkeuksen.382 Säädettävässä lais-

sa harkinnanvaraisuutta olisi syytä vakavasti miettiä ja kyseenalaistaa. Har-

kinnanvaraisuus antaa liiaksi tilaa yleisinhimilliselle halulle välttää hankalia, 

vastuullisia ja asiantuntemusta vaativia tehtäviä. 

6.2.2 Julkisen asiamiehen tuki kollektiiviselle 
oikeudenkäynnille

Jos väitetään, että julkinen asiamies on oikeutettu – ja joskus ehkä velvolli-

nenkin – myötävaikuttamaan kollektiivikanteisiin, on tietenkin kohtuullista 

vastata siihen, miten se tapahtuisi. Vastaaminen ei, yllättävää kylläkään, vaa-

di päänvaivaa. Myötävaikuttamisessa kannattaa erottaa yhtäältä sen muodot, 

toisaalta sen ajoittaminen. Helpoin ja yksinkertaisin myötävaikuttamisen ta-

pa on tiedonvälitys. Oikeutta informaation sopivaan välittämiseen on pidetty 

yhtenä julkisen asiamiehen perustehtävänä. Tyypillisesti hän kertoo yhteyttä 

ottaneille, mitä oikeussuojakeinoja on olemassa. Periaatteessa hän voi myös 

kertoa käsityksensä siitä, mikä keinoista sopisi parhaiten yhteyttä ottaneen 

oikeudenhakijan tilanteeseen. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä nimen-

omaan oikeuttaa oikeusasiamiehen antamaan ”tarpeellista ohjausta” hänen 

puoleensa kääntyneille kansalaisille (3 §). Ohjaus voi olla sisällöllisesti neut-

raalia kuvausta oikeusjärjestyksen tarjoamista mahdollisuuksista, rohkaise-

mista oikeussuojakeinojen käyttämiseen tai niiden riskien ylikorostamista. 

Rohkaiseminen lienee harvinaista; sen sijaan riskit voivat hyvinkin korostua, 

koska ohjauksen antaja haluaa välttää moitteet huonoista neuvoista tai oi-

keudenkäyntiin yllyttämisestä.

Kollektiivisessa oikeussuojassa tämä ensimmäinen askel ei riitä, sillä oi-

keutta hakeva tarvitsisi elintärkeän informaation, keitä muita on samassa 

asemassa. Tämän tiedon saatuaan hän voi ottaa heihin yhteyttä yhteistoi-

minnasta sopimiseksi.383 Vaikka prosessilaki ja julkista asiamiestä koskeva 

382.  Kuten edellä todettiin, laajaa ja ohjaamatonta harkintavaltaa on pidetty perustavanlaa-
tuisena pohjana julkisen asiamiehen toiminnalle. Ks. Martin 2011 s. 3.
383.  Todennäköistä nimittäin on, että monet muutkin samassa asemassa olevat oikeudenha-
kijat ovat olleet yhteydessä julkisen asiamiehen toimistoon tai tulevat sen tekemään.
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organisaatiolaki eivät aseta esteitä yhteystietojen välittämiselle, sellaiseksi 

nousevat yksityisyyttä suojaavat säännökset (joihin palataan jäljempänä). Jos 

julkinen asiamies haluaa auttaa vielä pitemmälle, asiamies organisoi yhteis-

toiminnan384 sekä hallinnoi sen ehkä tuottamaa yhteiskannetta tai vireille 

pantuja joukkokanteita. Myötävaikutus tehostuu tästäkin, jos julkinen asia-

mies koordinoi asianajamista yhteiskanteessa tai joukkokanteissa tai ottaa 

vastattavakseen oikeudenkäynnin kustannuksista. Esteeksi pitkälle mene-

välle tuelle nousee kuitenkin kollektiiviselle lainkäytölle ominainen rahalii-

kenne. Varoja kerätään asianajamisen kustannuksiin, kustannuksia ositetaan, 

ja niitä maksetaan. Vaikka julkisen asiamiehen osallistumista rahaliikentee-

seen ei liene suoranaisesti kielletty, asianmukaista se ei ole. Se hämärtää 

teesiä julkisen asiamiehen avun maksuttomuudesta, se myös sekoittaa yk-

sityisiä ja julkisia varoja. Tästä seuraa, että julkisen asiamiehen tuki ei voi to-

siasiallisesti olla niin tehokasta tai laaja-alaista kuin yksityisen toimijan, oli 

tämä kansalaisjärjestö tai yksityinen kansalainen (puuhahenkilö). Sitä, että 

esimerkiksi kansalaisjärjestö saa ja voi kerätä varoja ryhmäkanteen tai mui-

den kanteiden nostamiseen, on pidetty kiistattomana.385 

Myötävaikutus ei riipu siitä, onko julkinen asiamies mukana itse oikeu-

denkäynneissä. Selvää kuitenkin on, että julkinen asiamies voi avustaa yk-

sittäistä kantajaa tai ottaa tämän kanteen ajaakseen, esimerkiksi jäljempänä 

mainittavaa siirronsaajan kanne -konstruktiota hyväksi käyttäen. Tällainen 

hybridiosallistuminen – kannekokonaisuuden yleisen tukemisen yhdistämi-

nen auttamiseen yksittäisessä oikeudenkäynnissä – on kaikella todennäköi-

syydellä tehokkainta. Mukanaolo yksittäisessä oikeudenkäynnissä luo luon-

tevat puitteet yleiselle myötävaikutukselle, se eli hahmottuva kokonaiskuva 

taas auttaa asianajamista yksittäisessä oikeudenkäynnissä. Jos julkinen asia-

mies on esimerkiksi siirronsaajana yksi yhteis- tai joukkokantajista, se hou-

kuttelee muita oikeutta hakevia liittymään kantajajoukkoon, koska julkisella 

asiamiehelläkin on siinä ”osa”. Viranomaisen mukanaolo tuo uskottavuutta 

asiaan maassa, jossa viranomaisiin lähtökohtaisesti luotetaan. Maassa, jossa 

näin ei ole, viranomaisen osallistuminen oikeudenkäyntiin ehkä pikemmin 

karkottaa oikeudenhakijoita.

384.  Esimerkiksi hän järjestää oikeudenhakijaehdokkaille yhteisen tapaamisen, suosittelee 
tietyn asianajotoimiston puoleen kääntymistä ja antaa neuvoja jatkotoimista.
385.  Ruotsissa kansalaisjärjestöjen ryhmäkanteet onkin rahoitettu juuri näin. Ks. Viitanen – 
Wilhelmsson 2014 s. 1025.
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Totta sinänsä on, että yksittäisen oikeudenhakijan valinta suoran auttami-

sen kohteeksi on myös yhteis- ja joukkokanteissa ongelma yhdenvertaisuu-

den kannalta. Jos autettavan oikeudenhakijan asia kuitenkin toimii samalla 

pilottioikeudenkäyntinä, ongelma menettää painoarvonsa. Pilottiasia kun 

tukee menestyessään kaikkien muidenkin oikeudenhakijoiden kanteita.386 

Pienimuotoisempi (ja samalla vähäriskisempi) tapa osallistua oikeuden-

käyntiin (tai oikeudenkäynteihin) on joko esiintyä väliintulijan roolissa tai 

antaa siinä asiantuntijalausunto. Lausunnon antaminen on kylläkin jo yksi 

osallistumisen tapa, joskin siitä, onko se väliintuloa vai kuultavana olemista, 

voidaan keskustella.387

Edellä esitetyn valossa ei liene yllätys, että täysimääräinen myötävaiku-

tus kollektiivisiin kanteisiin työllistäisi julkista asiamiestä siinä missä oikea 

ryhmäkannekin. Tosin hän välttää muodollisen asianosaisen aseman eikä 

voi joutua näin vastuuseen voittaneen vastapuolen oikeudenkäyntikuluis-

ta. Vaikka julkinen asiamies ottaisi vastuun tuettavien oikeudenhakijoiden 

kustannuksista, hän voi, kuten todettiin, rajoittaa vastuunsa määrään, jo-

386.  Näistä niin sanotuista sisäisistä pilottikanteista ks, Koulu 2017b s. 200 ja 221.
387.  Tähän palataan jäljempänä jaksossa 8.1. ja 8.2.1.

Kaavio 7: Julkisen asiamiehen toiminta kollektiivisessa lainkäytössä

Oikeuksiin pääsy

Koordinointi • Hallinnointi

Osittainen avustaminen

Väliintulo • Lausunnon antaminen

Kustannusten maksaminen

Tiedonvälitys • neuvonta
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hon hänen talousarvionsa riittää. Laskennallisia kustannuksia omista (tai 

oikeammin henkilökuntansa) työtunneistaan hän ei tietenkään voi välttää. 

Jos tai kun julkisten asiamiesten myötävaikutus kollektiiviseen oikeussuojaan 

tulee yhdeksi toiminnan muodoksi, se luultavasti rakentuu pilottikanteen 

nostamisen ja tehokkaan ajamisen ympärille sekä siitä tiedottamiseen. Muut 

samassa asemassa olevat oikeudenhakijat tukeutuvat omissa oikeudenkäyn-

neissään pilottikanteen aineistoon ja lopputulokseen. Tarvetta pilottikantei-

siin syntyy tyypillisesti silloin, kun samankaltaisia tilanteita on paljon. Tällöin 

myös yhteiskanne ja joukkokanteet tavallisesti aktualisoituvat, toisin sanoen 

pilottikanteen ja yhteis- tai joukkokanteen käyttöalat useimmiten yhtyvät. Pi-

lottikanteita onkin tapana tutkia oikeiden kollektiivikanteiden yhteydessä.388 

Tehokkain yhdistelmä ainakin teoriassa on ensimmäisenä ajettu pilottikanne 

sekä myöhemmin vireille pantava yhteiskanne tai nostettavat joukkokanteet. 

Yhdistelmän tehokkuutta heikentää kuitenkin sen hitaus, joka on tunnetusti 

jarru kollektiiviselle oikeuksien hakemiselle. 

Syystä tai toisesta suomalaiset julkiset asianmiehet ovat – toisin kuin ul-

komaiset virkaveljensä – silmiinpistävästi vältelleet ryhtymistä asianosaisiksi 

pilottioikeudenkäynneissä. Prosessilaki ei sille asettaisi esteitä: asiavaltuus 

(ja sen tuottama asianosaisen asema) on perustettavissa joko asiavaltuu-

den uustulkintaan tai oikeuden siirtämiseen. Jälkimmäinen, tuloksena niin 

sanottu siirronsaajan kanne -konstruktio, on teknisesti helppo toteuttaa ja 

käytännössä immuuni vastapuolen riitautuksille.389 Totta on, että julkiset 

asiamiehet ovat aika ajoin osallistuneet pilottikanteiksi ajateltuihin oikeu-

denkäynteihin mutta vain asianosaista, tavallisesti vastaajaa siinä avustaen.

On myönnettävä, että nykyisin myötävaikutuksen mahdollisuutta ei näh-

tävästi lainkaan käytetä. Tämä on oikeastaan hämmästyttävää, sillä syntyneet 

asiamieskäytännöt, tässä jälleen esimerkkinä kuluttaja-asiamies, itse asiassa 

loisivat luontevan sillan siihen siirtymiselle. Kuluttaja-asiamies varaa, kuten 

388.  Näin Koulu 2017a s. 269. Tosin kirjallisuudessa on aiheellisesti huomautettu, että käsit-
teellisesti erillinen pilottikanne ei kuulu kollektiivikanteiden joukkoon, sen sijaan sisäinen 
pilottikanne osana joukkokanteiden käsittely taas kuuluu.   
389.  Siitä, että tätä mahdollisuutta ei ole huomattu, ei liene kysymys. Järjestely on käytössä 
muun muassa Ruotsissa, ja sitä kuvataan useissa, etenkin kuluttajansuojan tutkimuksissa, kos-
ka sillä saavutetaan merkittäviä taktisia etuja. Ks. Koulu 2017a s. 54. Syy on luultavimmin asen-
teissa: julkiset asiamiehet eivät halua asettaa arvovaltaansa peliin ryhtymällä asianosaiseksi. 
Tappio oikeudenkäynnissä vie, kuten edellä arveltiin, uskottavuutta valvonnassa ja sääntelyssä. 
Toki syy voi olla taloudellinen, sillä  asianosaisen asema tuo mukanaan ankaran kuluvastuun, 
jos oikeudenkäynti päättyy tappioon.     
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edellä todettiin, silloin tällöin kuluttajille tilaisuuden ennakkoilmoittautua 

ryhmäkanteeseen, jonka kuluttaja-asiamies ehkä nostaa. Laki ei tällaista jär-

jestelyä tunne, mutta se on sinänsä praktinen ja kannatettava. Asia erikseen 

on, mitä tapahtuu, jos kannetta ei lainkaan nosteta. Ennakkoilmoittautumi-

set keräävät kuitenkin yhteystietoja ihmisistä, jotka hakevat oikeuksiaan ja 

joiden oikeudet ovat luultavasti melko yhteismitallisia. Jos ryhmäkanteen 

ryhmä ei täyty, ryhmäkanteen muut oikeudelliset edellytykset eivät vallit-

se tai julkinen asiamies muutoin päättää luopua ryhmäkanneajatuksestaan, 

ilmoittautuneille tietenkin pitää kertoa tästä. Muutoinhan he joutuvat oi-

keudenmenetyksen uhriksi odotellessaan kanteen nostamista. Kuten edel-

lä todettiin, tätähän pidetään laajemminkin julkisen asiamiehen puoleen 

kääntymisen rakenteellisena riskinä.

Ilmoituksessa oikeudenhakijoille voitaisiin samalla kertoa, että heillä on 

mahdollisuus ajaa asiaansa yhteiskantein tai joukkokantein.390 Julkisen asia-

miehen ei tarvitse itse ottaa kannetta tai kanteita hallinnoidakseen tai edes 

ajaakseen. Hän voisi ohjata oikeudenhakijat kääntymään oikeusaputoimis-

tojen tai asianajotoimistojen puoleen ja välittää yhteystietojakin. Kuvitteelli-

nen vastaväite (kuvitteellinen, koska kukaan ei ole sellaista esittänyt) kuuluu, 

että tällöin paljastettaisiin kansalaisten yksityisiä tietoja, lähinnä huvittaa.391 

Kansalaiset varmasti suostuisivat yhteys- ja henkilötietojen levittämiseen, 

kun se ajaa heidän asiaansa. Toki kyynisesti ajatellen suostumuksia tietojen 

välittämiseen ei kannata kysellä: jos sellainen annetaan, yksi tekosyy eli yk-

sityisyyden suoja on käytetty ja seuraavaa voisi olla vaikea keksiä. 

6.3 Siirronsaajan kanne -konstruktio

Suoraviivaisin tapa antaa julkiselle asiamiehelle asiavaltuus, asianosaisen 

asema sekä kokonaisvastuu oikeudenkäynnistä on, että hänelle siirretään 

itse riitaintressi. Riitaintressi on tyypillisesti se oikeusasema, johon alkanut 

tai tuleva oikeudenkäynti liittyy. Tällainen siirto perustaa siirronsaajan kan-

ne -nimellä tunnetun konstruktion, joka on käytettävissä sekä kantajan että 

vastaajan asemassa. Ensimmäisessä sitä käytetään pilottikanteen nostami-

390.  Samalla havaitaan, että ilmoittautuneista on helppo poimia kantajaehdokas sellaiselle 
pilottikanteelle, jota julkinen asiamies konkreettisesti tukee.   
391.  Lukija muistaa dickensiläisen verukeviraston (Circumlocation Office), joka vilahtaa kirjas-
sa ”Little Dorrit”. Viraston ainoa tehtävä oli keksiä aina tekosyy sille, miksi jotain ei voinut tehdä. 
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seen ja ajamiseen eli ”ennakkotapausvaikutuksen” aikaansaamiseen. Jäl-

kimmäisessä se on defensiivinen, joskin tällainen oikeudenkäynti voi sekin 

tuottaa otollisen ennakkotapauksen. Konstruktio on vanha, vaikka se on ajan 

myötä menettänyt käyttöalaansa ja osaksi painunut unohduksiin. Nykyisin 

konstruktiota käytetään lähinnä massaluonteisissa työsuhteiden palkkarii-

doissa.392 Niissä joukko työntekijöitä siirtää saatavansa ammattijärjestölleen, 

joka ajaa asianosaisena kannetta työnantajaa vastaan. Työsuhteissa siirto 

palvelee lähinnä asianajamisen yksinkertaistamista, koska ilman sitä vaati-

mukset jouduttaisiin esittämään joko yhteiskanteena tai erillisinä kanteina. 

Se taas lisäisi asianajamiseen tarvittavaa työmäärää. 

Konstruktio on tullut uuskäyttöön asiamiesjärjestelmissä. Pohjoismaissa 

julkiset asiamiehet, erityisesti Ruotsin kuluttaja-asiamies, käyttävät toisinaan 

konstruktiota hankkiakseen asianosaisen aseman pilottioikeudenkäynnis-

sä.393 Siirto on osaksi tekninen, osaksi asianajotaktinen järjestely. Konst-

ruktion käyttöala jakaantuu, sillä massavaatimuksia toteuttava siirto ja pi-

lottikanteen vireillepanomahdollisuuden avaava siirto sulkevat normaalisti 

toisensa pois. Pilottikanne vaatii tapaukselta aineellista selvyyttä ja helppoa 

asianajettavuutta, kun massavaatimukset puolestaan tuovat oikeudenkäyn-

tiin oikeudellista ja asiallista epäselvyyttä, mikä taas vaikeuttaa asianajamista 

ja hidastaa asian käsittelyä. Tietenkään mitään estettä ei ole sillekään, että 

julkinen asiamies ottaa konstruktiolla ajettavakseen vaikka kaikki ne vaati-

mukset, jotka muutoinkin kuuluisivat ajettaviksi yhteiskanteena tai joukko-

kanteina. Kovin kustannustehokkaalta julkisen asiamiehen tehtävien kannal-

ta tällainen kaikenkattava siirtojen kerääminen ei vaikuta. Se tuo mukanaan 

laajan kustannusvastuun ja työllistävän asianajopraktiikan. Samalla kaivattu 

ennakkotapausvaikutus sekoittuu tapauksien yleiseen monimutkaisuuteen. 

392.  Ks. Koulu 2017a s. 56 ja 2017b s. 184. Palkkaturvalainsäädäntö on vienyt tarvetta tämän 
konstruktion käyttämiseen, joten sen luontaiseen käyttöalaan ovat jääneet etupäässä pal-
kan osia tai lisiä koskevat tulkintariidat, joissa työnantaja on maksukykyinen mutta kieltäytyy 
maksamasta.  
393.  Ks. Koulu 2017a s. 56. Vaikka siirtokonstruktiosta ja etenkin sen taktisesta paremmuu-
desta puhutaan paljon kirjallisuudessa, epäselväksi jää, kuinka paljon sitä de facto käytetään. 
Se vaatii niin oikeudenhakijan kuin asiamiehenkin myötävaikutuksen. Ensimmäisellä tuskin 
on mitään siirtämistä vastaan, mutta julkinen asiamies ei välttämättä ole halukas ottamaan 
asianajamisen koko vastuuta kannettavakseen. Hän tarvitsee sitä paitsi asianajamiseen taval-
lisesti alkuperäisen oikeudenhakijan apua, jota on vaikea taata millään sopimusrakenteella, 
vaikka se teoriassa käy päinsä.   
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Vanha kiistakysymys kuuluu, säilyvätkö siirtämisessä ne oikeudelliset ja 

asialliset erityisedut, joita laki antoi alkuperäiselle intressinhaltijalle, esimer-

kiksi, voiko siirronsaaja, jolle kuluttaja on siirtänyt oikeutensa, nostaa kanteen 

kuluttajaforumissa eli omassa forumissaan. Jos kysymys on valtionsisäisestä 

toimivallasta, saavutettava hyöty on vähäinen. Kaikki Euroopan maat ovat lo-

pulta pinta-alaltaan pieniä ja niissä liikkuminen helppoa. Asia on toisin kan-

sainvälisessä toimivallassa. Oikeus nostaa kanne omassa maassa ja omassa 

forumissa on merkittävä etu: se säästää kustannuksia, tehostaa asianajamista 

ja – mikä tärkeintä – prosessinedellytykset (mukaan luettuna keskeinen asia-

legimaatio) määräytyvät oman prosessilain mukaan. Eurooppalaisessa pro-

sessioikeudessa kannaksi on kuitenkin vakiintunut, että siirronsaaja menettää 

muun muassa kuluttajaforumin tuoman edun.394 Hänen on nostettava kanne 

joko vastapuolen kotimaaforumissa tai jossakin muussa (yleisessä) vaihtoeh-

toisessa forumissa.395 Edes sellainen kuluttaja, jolle muut kuluttajat siirtävät 

vaatimuksiaan, ei saa ajaa näitä siirroilla hankkimiaan vaatimuksia omassa 

kuluttajaforumissaan. Autonomisessa kansainvälisessä prosessioikeudessa 

lopputulos on luultavasti sama, vaikka kansallisia ennakkoratkaisuja siitä ei ole. 

Luultavaa on, että sääntö erityisten, statukseen tai asiaan liittyvien etujen me-

netyksestä, kun intressi siirretään toiselle, on yleinen. Selvin se lienee niin sa-

nottujen sosiaalisten kuluvastuusäännösten kohdalla.396 Viime kädessä etuuk-

sien säilymisen tai katoamisen toki ratkaisee tuomioistuinmaan laki, lex fori. 

Kokonaisarviossa konstruktio tarjoaa tällä hetkellä vakaan järjestelyn jul-

kiselle asiamiehelle, joka haluaa päästä asianosaiseksi ja hallita aseman tur-

vin oikeudenkäyntiä. Se on vakiintunut ja valmis instituutio. Konstruktion 

etuna on, että asiavaltuuden radikaaleja uustulkintoja tai uutta lainsäädän-

töä ei siis tarvita. Siirronsaajan kanne -konstruktiolla vältetään näin yhtäältä 

asialegitimaation kiistanalainen tulkinta, toisaalta kierretään ryhmäkanteen 

ja tulevan edustajakanteen vaikeaselkoiset prosessinedellytykset. Jälkimmäi-

394.  Asia C-498/2016 (Schrems). Tapauksessa kanteen nostanut kuluttaja oli kerännyt (nähtä-
västi paljon, vaikka sitä ei suoraan sanota tapausselostuksessa) siirtoja ympäri maailmaa. Lop-
putulos olisi ehkä ollut toinen, jos kaikilla siirtäjillä olisi ollut kotipaikka Euroopan unionissa ja 
heitä olisi ollut vähemmän. EY-tuomioistuin nimittäin toi tapausselostuksessaan painokkaasti 
esiin sen, että kanteessa mukana oli siirtäjiä ”kolmansista maista”.     
395.  Sama pulma koskee tietenkin myös kansalaisjärjestöjä, perustui niiden kanne suo-
raan asiavaltuuteen tai oikeuksien siirtämiseen. EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisussa C – 
167/2000 (Verein für Konsumenteninformation) katsottiin, että kuluttajajärjestö sai nostaa kan-
teensa vahinkoforumissa, mikä on tavallisesti vastapuolen kotiforumia edullisempi vaihtoehto.  
396.  Koulu 2020 s. 184.
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sessä suhteessa se vertaantuu kollektiivikanteiden tarjoamiin mahdollisuuk-

siin, toisin sanoen se on ryhmäkanteen korvike. Keskeinen kysymys kuuluu, 

kuka suostuu asianosaiseksi eli ryhtyy aktiiviseksi siirronsaajaksi. Vaihtoeh-

toja on kolme: viranomainen (luontevin siirronsaaja toimialan julkinen asia-

mies), kansalaisjärjestö tai yksityinen kansalainen, eli niin sanottu puuha-

mies. Konstruktio on niin kustannustehokas, että sen olemassaolo pakottaa 

kysymään, mitä ryhmäkanteella tai mahdollisella edustajakanteella voite-

taan. Ne kun näyttävät anakronistisilta. Jos kanne on opt in -mallinen, etuja 

ei oikeastaan ole. Opt out -mallissa oikeussuojaa saavat taas nekin, jotka eivät 

tee mitään sen hyväksi, ehkä eivät sitä haluakaan.

Konstruktio joutuu tiukempaan kilpailuun kumulatiivisten kollektiivikan-

teiden kuten yhteiskanteen ja joukkokannekimpun kanssa. Konstruktion kil-

pailueduksi kuitenkin muodostuu helpompi päätöksenteko asianajamisessa. 

Muissa kollektiivikanteissa erimielisyys asianajamisen taktiikassa on nimit-

täin raskas rasite. Lisäksi siirronsaajan kanteessa taloudellinen riski siirtyy 

periaatteessa kokonaisuudessaan siirronsaajalle. Siirronsaaja voi kylläkin 

tukeutua sisäiseen rahoitukseen eli oikeutensa siirtäneiltä intressinhaltijoil-

ta kerättäviin maksuihin. Vähäinen, mutta käytännössä merkittävä etu vielä 

on, että vastapuoli ei voi turvautua hajottaviin sovintotarjouksiin, toisin sa-

noen tarjota edullista sovintoa joillekin kantajille, mikä kokemusperäisesti 

on omiaan hajottamaan kantajien yhteisrintaman. On totta, että vastapuo-

lelle siirronsaajan kanne on pahin vaihtoehto, jos siirronsaaja on järjestö tai 

yksityinen kansalainen. Vaikka vastapuoli voittaisikin oikeudenkäynnin, hän 

ei hevin saa perityksi hänelle tuomittuja oikeudenkäyntikuluja. Tämä voi olla, 

näin on epäilty, joskus järjestelyn todellinen motiivikin.

Keskeinen kysymys konstruktiossa on, voiko viranomainen ottaa siirron-

saajan roolin. Vaikka laki ei anna siihen suoraa vastausta, myöntävää vas-

tausta voidaan perustella ainakin silloin, kun organisaatiolaki antaa julki-

selle asiamiehelle oikeuden avustaa oikeudenhakijaa oikeudenkäynnissä. 

Siirronsaajan kanne -konstruktio on nimittäin samalla tätä avustamista ja 

asianajamista tehostava järjestely. Sitä on pohjoismaissa suositeltu etenkin 

kuluttajaa avustavalle kuluttaja-asiamiehelle, koska sillä varmistetaan en-

nakkotapauksen saaminen.397 Siirto vie kuluttajalta määräämisvallan (esim. 

tämä ei voi myöntää vastapuolen vaatimusta oikeaksi) ja estää ei-toivotun 

397.  Koulu 2017a s. 269.
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sovinnonteon. Voidaan tästä syystä kysyä, onko vastapuolta kuultava tai tälle 

ainakin ilmoitettava, kun julkinen asiamies ryhtyy siirronsaajana asianosai-

seksi. Lakisääteistä velvollisuutta tähän ei ole: julkinen asiamies voi siirron 

avulla mitään kysymättä tai ennalta ilmoittamatta nostaa kanteen tai tulla 

asianosaiseksi vireillä olevaan oikeudenkäyntiin. Eri asia on, että suoraviivai-

suus ei ole välttämättä viisasta, vaikka se voikin tuottaa taktisen yllätysedun. 

Julkisen asiamiehen ilmoitus siitä, että hänestä on tullut siirronsaaja ja että 

hän korvaa asianosaisena alkuperäisen oikeudenhakijan, voi johtaa nopeaan 

sovintoon ilman oikeudenkäyntiä. 

6.4 Sivutoiminen julkinen asiamies: 
syyttäjä rikosasiassa

6.4.1 Piggy packing -mekanismi oikeuksiin pääsyn tukena

Kuten edellä todettiin, redress-käsitteeseen liitetään erilaiset piggy packing 

-järjestelyt, joissa oikeuksiin päästään valmiiksi vireillä olevan oikeudenkäyn-

nin harteilla, toisin sanoen sen synergiaa ja jatkuvuutta hyväksi käyttäen.398 

Jos oikeudenkäynti on riita-asia, tehokas hyväksi käyttäminen edellyttää asi-

anosaiseksi liittymistä.399 Monissa maissa siihen on laajat mahdollisuudet, 

mutta sen sijaan pohjoismaiset oikeusjärjestykset suhtautuvat asianosai-

seksi tulemiseen hämmästyttävän torjuvasti. Asianosaisliityntä on riita-asi-

oissa lähes poikkeuksetta kielletty. Joitakin sen etuja saavutetaan väliintu-

lo-instituutiolla, jota sinänsä on kuitenkin vaikea lukea oikeuksiin pääsyn 

välineeksi. Väliintulosta saavutettava hyöty on epäsuoraa, lähinnä aikaisem-

man oikeudenkäynnin todistusvaikutuksen hyväksi käyttämistä myöhem-

mässä oikeudenkäynnissä, jonka väliintulija nostaa tai aikoo nostaa. Sen si-

jaan pohjoismaissa piggy packing -mekanismi toteutuu rikosasioissa, joissa 

asianomistaja itse ja syyttäjä voivat esittää yksityisoikeudellisia vaatimuksia. 

Tämä taas on mannermaisissa oikeusjärjestyksissä harvinaista, vaikkakin 

common law -oikeudet sen toisinaan sallivat. 

Piggy packing -mekanismit tunnetaan myös muissa yhteyksissä. Kaikissa 

kollektiivissa insolvenssimenettelyissä joko itse menettelyssä tai sen yhtey-

dessä liitännäisasiana käsitellään ja ratkaistaan ilmoitettuihin saataviin liit-

398.  Ks. Hodges ym 2012 s. xxxi.
399.  Koulu 2017a s. 165.
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tyviä erimielisyyksiä. Se on niin tavallista, että järjestely on saanut jopa oman 

käsitteen, sitä kutsutaan attraktiiviseksi riidanratkaisuksi.400 Nimi on johdet-

tu näille menettelyille tyypillisestä attraktioperiaatteesta. Attraktiivisia järjes-

telyjä ei käsitteellisesti lueta regulatory redress- tai ombudsman -käsitteen 

piiriin, Niissä oikeuksiin pääsyä edistävä taho ei aina ole julkisoikeudellinen 

vaan yksityinen, joko konkurssin pesänhoitaja tai saneerauksen selvittäjä. At-

traktiivinen riidanratkaisu on tärkeä teema myös access to justice -näkökul-

masta, koska se tarjoaa yhden keinon laskea oikeuksiin pääsyn kynnystä.401 

Säännöspohja on syyttäjän kohdalla suhteellisen kattava. Asianomistajan 

pyynnöstä syyttäjän on vireille panemansa syyteasian yhteydessä ajettava ri-

kokseen perustuvaa yksityisoikeudellista vaadetta rikosasian vastaajaa vas-

taan (laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 3:9). Tätä velvollisuutta kuitenkin 

vesittää varaus: ajamisen on tapahduttava ilman ”ilman olennaista haittaa” 

eikä vaatimus saa olla ”ilmeisen perusteeton”.402 On helppo huomata, että 

haitattomuuden edellytys asiallisesti tekee syyttäjän velvollisuudesta harkin-

nanvaraisen.403 Näin käy viimeistään sen subjektiivisesta mittarista: syyttä-

jän päätettäväksi de facto jää, milloin haitta ei ole ”olennaista”. Selvää nimit-

täin on, että asianomistajan vaatimusten esittäminen aina häiritsee syyttäjän 

päätehtävää eli syyteasiaa. Vaikka asianomistajan edustaminen ei näin ollen 

ole oikeudellisesti harkinnanvaraista, se on sitä asiallisesti. Syyttäjä ei lisäksi 

ryhdy ajamaan asianomistajan asiaa oma-aloitteisesti, vaan asianomistajan 

on esitettävä siitä pyyntö joko esitutkinnassa tai viimeistään syyttäjälle (toi-

nen momentti). Samalla asianomistajan on ilmoitettava seikat, joihin hänen 

400.  Insolvenssimenettelyt ovat kylläkin erilaisia siinä, mitä tällä tavalla ratkaistaan. Ulosotos-
sa ratkaistaan ennen kaikkea omistukseen liittyviä erimielisyyksiä, kun taas esimerkiksi kon-
kurssissa ja saneerauksessa attraktiivisen riidanratkaisun käyttöalaan kuuluvat vain valvotut 
tai ilmoitetut saatavat. Ks. Koulu 2001 s. 265.   
401.  Selvää on, että piggy backing –järjestelyt ovat parhaassakin tapauksessa vain osaratkaisu. 
Sopivaa päämenettelyä ei yleensä ole tarjolla, joten attraktiivinen riidanratkaisu palvelee vain 
suppeaa asiakaskuntaa. Ks. Koulu 2001 s. 279. Tästä syystä se ei ole herättänyt access to justice 

–tutkimuksessa mainittavaa mielenkiintoa. 
402.  OK 17 luvun uudistukset ovat kuitenkin tuoneet avustusoikeuteen (ja velvollisuuteen) 
jännitteitä. Esimerkiksi: saako syyttäjä edustaa asianomistajaa, kun asianomistajaa samalla 
kuullaan todistajana. Ks. Vuorenpää 2020 s. 57. Asia erikseen on, että asianomistajan muka-
naolo rikosasian käsittelyssä ei vie syyttäjältä edustusoikeutta, vaikkakin asianomistajan ja 
syyttäjän erimielisyys aiheuttaa vaikeita tilanteita. 
403.  Olennaiseksi haitaksi on määritelty sekä syyteasian ratkaisemisen merkittävä viivästy-
minen että vaatimuksiin vaadittavat kohtuuttomat voimavarat suhteessa syytteeseen. Kriteeri 
on näin tulkinnallisesti varsin tiukka. Ks. Jokela 1998 s. 175.  
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vaatimuksensa perustuu (i.f.). Jos syyttäjä ei suostu asianomistajan pyyntöön, 

siitä on ilmoitettava asianomistajalle.404 Tällöin asianomistajalle on varatta-

va tilaisuus määräajassa esittää vaatimuksensa ja sen perusteet kirjallisesti 

tuomioistuimelle (3:10). Uhkana on, että muutoin asianomistajan vaatimus 

voidaan jättää tutkimatta rikosasian yhteydessä. Erikseen on vielä säädetty, 

että syyttäjän on hakiessaan muutosta syytteeseen annettuun ratkaisuun ha-

ettava muutosta myös asianomistajan korvausta koskevaan ratkaisuun, jos 

se on riippunut syyteasian ratkaisusta (3:9.3)

Julkisiin asiamiehiin kohdistuvassa tutkimuksessa ensimmäinen tässä 

syntyvä ongelma on käsitteellinen: onko syyttäjä luettavissa julkiseksi asia-

mieheksi ja hänen toimintansa katsottavissa julkisen asiamiehen antamaksi 

oikeudelliseksi avuksi, jolloin se kuuluisi tämän tutkimuksen kohteisiin. Vas-

taus ei ole selvä. Oikeudenhakija eli asianomistaja toki pääsee oikeuksiinsa 

julkisen vallan intervention avulla, mitä julkisen asiamiehen paikka access 

to justice -tutkimuksessa edellyttää. Access to justice -tutkimuksessa syyt-

täjän tuki onkin liitetty piggy backing -konstruktion kautta laajempaan om-

budsman -problematiikkaan. Erojakin toki löytyy. Syyttäjällä ei ole sellaista 

rinnakkaista valvonta-, sääntely- ja toimialan kehittämisroolia, mikä on tun-

nusomaista ”oikeille” julkisille asiamiehille. Oli miten oli, syyttäjän apu asi-

anomistajalle muistuttaa suuresti sitä apua, mitä ”oikea” julkinen asiamies 

antaa oikeutta hakevalle. Tämä toiminnallinen samankaltaisuus saa aikaan 

sen, että syyttäjän avustustehtävää kannattaa tutkia siinä kontekstissa, jonka 

julkisten asiamiesten panos oikeuksiin pääsemisessä muodostaa.

Niitä etsivä löytää muitakin yhtäläisyyksiä. Yhteistä on muun muas-

sa siinä, että syyttäjän avustustehtävä on alisteinen suhteessa hänen pää-

tehtäväänsä, toisin sanoen rikosvastuun toteuttamiseen. Lisäksi virallisen 

syyttäjän tuki oikeuksiin pääsyssä sijoittuu luontevasti siihen kahtiajakoon 

oikeudenkäynnistä huolehtiminen/oikeudenkäynnissä avustaminen, mitä 

tässä tutkimuksessa on käytetty. Se kuuluu ensimmäiseen kategoriaan. Syyt-

täjän ja asianomistajan suhteessa näkyy myös samanlaista ”esiprosessia”, mil-

lainen leimaa perinteisten julkisten asiamiesten työtä. Tosin lakiteksti antaa 

tästä vain kalpean kuvan. Selvää kuitenkin on, että vähänkään monimutkai-

semmassa tapauksessa asianomistaja ei pysty pyytämään apua eikä syyttäjä 

esittämään vaatimuksia oikeudenkäynnissä, elleivät he pidä yhteyttä, toisin 

404.  Vaikkakaan laki ei sitä erikseen mainitse, hyvä syyttäjäkäytäntö edellyttää, että syyttäjä 
myös perustelee, miksi asianomistajan pyyntöön ei ole voitu suostua.
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sanoen valmistele oikeudenkäyntiä. Vastapuoleen eli syyteasian vastaajaan 

syyttäjän ei, kuten ei julkisen asianmiehen yleensäkään, tarvitse olla yhtey-

dessä. Toisaalta havaitaan, että syyttäjältä puuttuu julkisille asiamiehille tun-

nusomainen velvollisuus hakea ensiksi sovinnollista ratkaisua.

Vaikka asianomistaja voi kokea avun asiallisen (joskaan ei oikeudellisen) 

harkinnanvaraisuuden oikeuksiin pääsyn esteenä, harkinnanvaraisuus ei si-

nänsä yllätä. Kuten edellä todettiin, ohjaamatonta harkintavaltaa on pidetty 

tunnusomaisena julkisen asiamiehen roolille. Julkinen asiamies saa vapaasti 

päättää, millaisia tavoitteita hän oikeudenkäynnillä ajaa tai millaisiin asioi-

hin hän puuttuu. Ehkä voidaan sanoa, että julkisen asiamiehen tulisi puut-

tua ”tärkeisiin” asioihin, mutta tällöinkin hänen harkintaansa jää, mikä asia 

on ”tärkeä”. Syyttäjän kannalta tätä logiikkaa kieltämättä vääristää se, että 

asianomistajan asian ajaminen ei tue (joskaan ei myöskään periaatteessa 

haittaa) syyttäjän päätehtävää eli rikosvastuun toteuttamista. Asianomistajan 

auttaminen on syyttäjälle sivutoimi. Syyttäjällä ei ole sellaista valvonta- tai 

sääntelyroolia, jota asianomistajan asian ajaminen voisi yksittäistapaukses-

sa palvella. Oikeat julkiset asiamiehethän voivat aina perustella yksittäisen 

auttamistapauksen ”tärkeyttä” sen heijastusvaikutuksella toimialan valvon-

taan tai sääntelyyn.

6.4.2 Syyttäjän asianajaminen

Pohjoismainen kirjallisuus ottaa syyttäjän avun vastaan innostuneesti: syyt-

täjän edustuksen todetaan tarjoavan asianomistajalle ”realistisen” mahdol-

lisuuden saada vaatimuksensa tuomioistuimen käsiteltäväksi.405 Innostus 

näkyy myös olennaisen haitan tulkinnassa. Olennaista haittaa ei vielä tuo 

mukanaan se, että vaatimukset perustetaan ylimääräisiin siviilioikeudelli-

siin tosiseikkoihin eli tosiseikkoihin, jotka eivät ole rikoksen tunnusmerkis-

töä. Syyttäjän asialegitimaation selittäminen tuottaa kylläkin samanlaisia 

konstruktiivisia vaikeuksia, joihin törmätään perinteisen julkisen asiamiehen 

auttaessa yksittäistä oikeudenhakijaa. Mitään ”asiamiessuhdetta” syyttäjän 

ja asianomistajan välille ei synny, vaan syyttäjän valta edustaa asianomista-

jaa perustuu tutkimuksen mukaan hänen virkaansa. Hieman epäloogisesti 

syyttäjää kuitenkin varoitellaan muuttamasta asianomistajan vaatimuksia tai 

405.  Näin Nordh 2005 s. 15. Tämä pitää varmasti paikkansa: niin harvinaisia erilliset kanteet 
ovat.
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perusteita tämän esittämistä – mikä taas olisi toimeksianto -konstruktiolle 

ominainen sääntö.406 

Oikeuspoliittisesti kaikki syyt puoltavat syyttäjän antaman avun suosimis-

ta. Se ei ensiksikään rasita mainittavasti julkista taloutta, se on toisin sanoen 

halpaa oikeuksiin pääsemisen tukemista. Konstruktio mahdollistaa toiseksi 

suurten avustusmäärien hoitamisen tavallaan sivutoimisesti ja – mikä pa-

rasta – rutiiniasioissa. Perinteisten asiamiesten apu, esimerkiksi oikeuden-

käynnissä avustaminen, sen sijaan kohdistuu tavalla tai toisella tärkeiksi tai 

poikkeuksellisiksi koettuihin asioihin. Heidän tukensa ei periaatteessa pal-

vele yleistä oikeuksiin pääsemistä. Kolmanneksi syyttäjän avussa vältetään 

se kuluriski, joka syntyy, kun oikeudenhakija jää oikeudenkäynnissä asian-

osaiseksi. Vaikka korvausvaatimukset hylätäänkin, asianomistaja vastaa vain 

niistä ylimääräisistä kustannuksista, joita hänen vaatimuksensa ovat vasta-

puolelle aiheuttaneet. Ne taas ovat minimaaliset elleivät olemattomat: yli-

määräisiä kustannuksia aiheuttaa enintään sellainen ”vastatodistelu”, joka 

kiistää syy-yhteyden tai vahingon määrän. Tällöinkin asia katsotaan suurella 

todennäköisyydellä oikeudellisesti epäselväksi, eikä kuluvastuuta ole tai se 

on osittaista.

Kuten edellä huomattiin, ”oikeat” julkiset asiamiehet pystyvät käyttä-

mään hyväkseen syyttäjän oikeutta ja samalla velvollisuutta edustaa asian-

omistajaa syyteasiassa.407 Jos vastapuolen käyttäytyminen on kriminalisoitua, 

julkinen asiamies voi rikosilmoituksellaan käynnistää rikosasian oikeuden-

käynnin. Siinä hän itse voi avustaa oikeudenhakijaa tämän asiaa ajamalla tai 

delegoida oikeudenhakijan myötävaikutuksella tehtävän syyttäjälle, jonka 

velvollisuuksiin se kuuluu. Tosin vain harvalla julkisella asiamiehellä on täl-

lainen taktinen etu, koska se edellyttää toimialan spesifejä kriminalisointeja. 

Yleensä vastapuoli on ”syyllistynyt” vain yksityisoikeudellisiin vääryyksiin. 

Rikosilmoitusten käyttämisessä pidättyväisyys on paikallaan, koska vaati-

mus toiminnan tasapuolisuudesta, puolueettomuudesta ja suhteellisuudesta 

ulottuu myös niihin. Rikosilmoituksella uhkaaminenkaan ei kaikkien mie-

lestä kuulu julkisen asiamiehen eettisiin standardeihin, liioitelluista ilmoi-

tuksista puhumattakaan.408 

406.  Ks. Nordh 2005 s. 37.
407.  Ks. edellä jakso 3.4.
408.  Mediauutisissa rikosilmoituksista annetaan liian myönteinen kuva, ja vastapuolen oi-
keussuoja kokonaan unohtuu. Jos vastapuoli on yksityishenkilö, julkisen asiamiehen hänestä 
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Syyttäjän panosta asianomistajan apuna pystyttäisiin vähällä vaivalla te-

hostamaan. Oikeudellisesti arvioiden asianomistajan vaatimusten ajaminen 

ei ole harkinnanvaraista. Periaatteessa ”olennainen haitta” ja ”ilmeinen pe-

rusteettomuus” ovat tulkintakysymyksiä, jälkimmäisessä tulkinnat ovat jopa 

hyvin vakiintuneita. Kuten edellä todettiin, käytännössä syyttäjä kuitenkin 

päättää jokseenkin vapaasti, ottaako hän asianomistajan vaatimukset ajaak-

seen. Laissa kannattaisi tuoda selkeämmin esiin syyttäjän lähtökohtainen 

velvollisuus auttaa asianomistajaa. Syyttäjältä myös tulisi vaatia kirjallinen 

perusteltu päätös, jos hän torjuu asianomistajan pyynnön. Oma asiansa on, 

että myös tuomioistuimen valtaa erottaa korvausvaatimukset omiksi asioik-

seen tulisi rajoittaa. Tuomioistuimelle syntyy helposti kiusaus erottamiseen, 

jolloin syyttäjältä saatu tai saatavissa oleva apu valuu tavallaan tyhjään. Eril-

lisessä korvausasiassa syyttäjä ei enää auta kantajaksi muuttuvaa asianomis-

tajaa. Totta on, että aikaisempi rikosasia auttaa siinäkin asianajamista, koska 

rikosasian tuottama aineisto on käytettävissä. Lisäksi rikosasiassa annetun 

ratkaisun oikeusvoima (johon tässä ei puututa) lyö lukkoon jo joitakin po-

tentiaalisia kiistanaiheita. Siitä huolimatta asianomistajalle jää käytännössä 

erillisen oikeudenkäynnin vaiva ja vastuu. Syyttäjän ja asianomistajan yhtey-

denpito vaatisi sekin jonkinlaista ohjausta, joskaan ei välttämättä laintasoisia 

säännöksiä.

Yksittäisistä kysymyksistä syyttäjän muutoksenhaku korvausvaatimuk-

sissa on epäselvä, kun suora yhteys syyteasiaan puuttuu. Vallitsevan näke-

myksen mukaan syyttäjällä on oikeus mutta ei velvollisuutta hakea muu-

tosta.409 Tällainen epämääräisyys – joka sekin perustuu vain tulkintaan – on 

kestämätön. Siitä voi seurata, että kumpikaan ei hae muutosta, koska he luot-

tavat toisen sen tekevän. Vielä epäselvempää on, mihin syyttäjä voi hakea 

muutosta. Syyteasiassahan hän voi hakea muutosta myös vastaajan eduksi. 

Sama sääntö siirrettynä asianomistajan vaatimuksiin on ymmärrettävä, jos 

syyttäjän katsotaan perustavan edustusvaltansa virkaansa. Sen sijaan toi-

meksianto -konstruktiossa muutoksenhaku vastapuolen hyväksi on ilmei-

nen sopimusrikkomus ja johtaa korvausvastuuseen. Tosin tällainen valitus 

luultavasti jäisi tutkimatta. 

tekemä rikosilmoitus on vakava painostustoimi – ja voi sellaisena johtaa siihen, että oikeuden-
hakija saa oikeuden, joka ei hänelle kuulu. Myös oikeudenhakijan oikeussuojan ylikompen-
sointi on samanlainen ongelma kuin sen totaalinen tai osittainen heikkouskin.  
409.  Ks. esimerkiksi Frände ym 2017 s. 1215.
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Ryhmäkanteessa ja ehkä tulevassa edustajakanteessakin julkisen asia-

miehen velvollisuus hakea muutosta määräytyy eri tavalla. Sitä nimittäin 

arvioidaan hyvän asianajamisen näkökulmasta. Jos muutoksenhaku on sil-

tä kannalta tarpeellista, asiamiehellä on siihen velvollisuus. Selvää myös on, 

että muutosta on haettava ryhmäkanteessa edustettujen oikeudenhakijoiden 

hyväksi. Muutoksenhaku vastapuolen hyväksi kaatuu siihen, että ratkaisu ei 

ole muutosta hakeneelle ”vastainen”, toisin sanoen muutoksenhaun intressiä 

ei ole, ja valitus jätetään tutkimatta.410 Siirronsaajan kanne -konstruktiossa 

julkinen asiamies ei ole kenellekään vastuussa siitä, hakeeko hän muutosta 

tai ei, ellei siirto-oikeustoimen yhteydessä siitä ole erikseen sovittu. Konst-

ruktiossa on myös selvää, että muutoksenhaun normaalit säännöt pätevät 

sellaisinaan. 

6.5 Välituloksia

Tehokkainta apua oikeuksiin pääsyssä sitä hakeva saa, kun julkinen asiamies 

ottaa huolehtiakseen välttämättömästä oikeudenkäynnistä. Tällöin julkinen 

asiamies kantaa vastuun sekä asianajamisesta että oikeudenkäynnin kus-

tannuksista, jälkimmäisiin mukaan luettuina myös voittaneen vastapuolen 

oikeudenkäyntikulut. Tällainen kokonaisvastuu edellyttää asianosaisen ase-

maa, mikä puolestaan on sidottu siihen, että julkisella asiamiehellä on niin 

sanottu asiavaltuus. Asiavaltuus taas voi perustua joko lakiin tai sopimuk-

senkaltaisiin järjestelyihin. Ryhmäkanne on esimerkki yhtäältä lakiin perus-

tuvasta laajennetusta asiavaltuudesta, toisaalta edustuksellisesta järjestelys-

tä, jossa ulkopuolinen taho (tavallisesti viranomainen tai kansalaisjärjestö) 

ottaa huolehtiakseen oikeudenkäynnistä, jolla haetaan oikeuksiin pääsyä.

Suomessa tällaisia järjestelyjä on itse asiassa kaksi, varsinainen ryhmä-

kanne ja ryhmävalitus. Ryhmäkanne on edustuksellisen kollektiivikanteen 

sovellutus yleisessä lainkäytössä, ryhmävalitus taas sijoittuu lautakuntien 

lainkäyttöön. Ryhmäkanne on saanut oman erityislakinsa (444/2007), joskin 

laki on pääpiirteittäinen ja täydentyy monissa kohdin yleisen prosessilain 

säännöksien tulkinnoilla. Laki ei ole tuottanut oikeuskäytäntöä, eikä se ole 

nähtävästi tästä syystä syvällisemmin kiinnostanut prosessioikeuden tut-

kimusta. Ryhmäkanteella ja muulla oikeudellisella avulla, jota yksittäinen 

410.  Ks. Leppänen-Välimaa 1998 s. 30.
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oikeutta hakeva saa julkiselta asiamieheltä, on luontainen yhteys. Mitä pa-

remmin asiamiesaloitteinen ryhmäkanne toimii ja mitä laajemmassa käy-

tössä se on, sitä vähemmän kohdistuu kysyntää julkisen asiamiehen apuun 

yksittäisissä ja yksilöllisissä oikeudenkäynneissä.

Ryhmäkanteen teho oikeussuojakeinona riippuu merkittävästi siitä, kum-

paa vaihtoehtoista mallia, opt in- vai opt out -konstruktiota, laki käyttää. Suo-

messa on käytössä ensimmäinen, jossa ryhmään haluavan oikeudenhakijan 

on nimenomaan ilmoittauduttava ryhmän jäseneksi. Mallin valintaa, oli se 

tarkoituksellinen tai ei, on aiheellisesti arvosteltu. Suurempi rajoite ryhmä-

kanteen käytölle on kuitenkin kuluttaja-asiamiehen yksinoikeus sen nostami-

seen. Lakia valmisteltaessa keskusteltiin vilkkaasti siitä, tulisiko kanneoikeus 

antaa myös kuluttajajärjestöille. Se on useimmissa maissa tavanomainen jär-

jestely. (Sen sijaan siitä vaihtoehdosta, että kanneoikeus olisi vain järjestöillä, 

ei lainkaan puhuttu, mikä on jälkikäteen yllättävää.) Perusteluissa ohitettiin 

totaalisesti oikeudenhakijoiden intressit ja keskityttiin toisarvoiseen ja jok-

seenkin kaukaiseen kysymykseen potentiaalisten järjestöjen potentiaalisista 

voimavaroista. Viranomaisen yksinoikeutta perusteltiin sillä, että järjestö-

jen kannevalta jäisi joka tapauksessa illuusioksi. Järjestöillä ei perustelujen 

mukaan ollut ryhmäkanteisiin omia voimavaroja. Jos taas julkinen valta ra-

hoittaisi kanteiden ajamisen, ero viranomaisjärjestelmään jäisi vähäiseksi. 

Kansalaisjärjestöt nimittäin toimivat monissa maissa valtionapujen turvin. 

Toinen perustelu kuluttaja-asiamiehen yksinoikeudelle oli jos mahdollista 

vielä haetumpi. Pelättiin, että tuomioistuinten työtaakka kasvaisi rinnakkai-

sen kanneoikeuden takia. Ryhmäkanne – ja nähtävästi nimenomaan rinnak-

kaisen kanneoikeuden mekanismi – toisi tuomioistuimeen runsaasti sellaisia 

vaatimuksia, jotka eivät muutoin sinne koskaan pääsisi. Perustelu on access 

to justice -tutkijan ja monen muunkin mielestä totaalisen kestämätön. Oi-

keuspolitiikan tarkoitus ei ole eikä voi olla pitää riidat, jotka kaipaisivat tuo-

mioistuimen ratkaisua, poissa tuomioistuimista!

Kuten kokemukset ryhmäkanteista Ruotsista osoittavat, huolellisemmin 

harkittu ryhmäkannekaan ei ole tosiasiallisesti niin ihanteellinen väline oi-

keuksiin pääsylle, mitä se on teoriassa. Oikeudenkäynnit kestävät ensiksikin 

pitkään, mikä on väistämätön seuraus ryhmäkanne -konstruktion monimut-

kaisuudesta. Vastapuoli pystyy lisäksi tarkoituksellisella verkkaisuudella ve-
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nyttämään oikeudenkäyntiä siitäkin, mihin konstruktion rakenne ihanneta-

pauksessa veisi. Toiseksi ryhmäkanne luo otollisen ympäristön sekä yleisille 

että erityisille prosessiväitteille, joiden käsittely lisää kustannuksia ja jotka 

luovat varteenotettavan riskin kanteen tutkimatta jättämisestä.

Ryhmävalitus ei sekään ole ollut menestys Suomen lainkäyttöjärjestel-

mässä. Säännös ryhmävalituksesta on toistaiseksi tuottanut yhden kuluttaja-

asiamiehen tekemän ryhmävalituksen. Sekin jäi tuloksettomaksi. Access to 

justice -tutkimuksessa ryhmävalitus on kiinnostava. Ryhmävalitus yhteisva-

lituksena – eli yhdessä tehtynä ja yhdessä ratkaistavana – ei tosin ole kulutta-

jansuojan innovaatio. Yhteisvalitukset ovat vanha ilmiö hallintolainkäytössä, 

ne ovat yhtä vanhoja kuin hallintolainkäyttökin. Sen sijaan erityisiä sääntöjä 

sille, että tällaisen valituksen säikeet (paremman sanan puuttuessa) käsitel-

lään ja ratkaistaan yhdellä kertaa, ei ole ollut. Säännökset olisivatkin olleet 

turhia, koska yhteisvalitus on käsitteellisesti yksi valitusasia ja tulee sellai-

sena ratkaistuksi. Kuluttaja-asiamiehen tekemä ryhmävalitus on todellinen 

ja radikaali innovaatio. Tällainen ryhmävalitus on nimittäin lautakuntalain-

käyttöön siirretty ryhmäkanteen muunnelma eli eräänlainen ryhmäkanteen 

kevytversio.

Ryhmävalitus ei tukeutu, kuten oikea ryhmäkanne Suomessa tekee, opt 

in -malliin. Kuluttaja-asiamies ei, jos lakia tulkitaan sananmukaisesti, tar-

vitse valitukseen niiden kuluttajien suostumusta, joiden etua valitus koskee. 

(Tietenkin asiallisesti heidän myötävaikutuksensa on välttämätön.) Kulutta-

ja ei myöskään, kuten ryhmäkanteessa on mahdollista, pysty irtaantumaan 

ryhmästään, toisin sanoen ilmoittamaan, että hän haluaa vastaedes ajaa asi-

aansa yksilöllisesti. On myönnettävä, että nykymuodossaan kuluttaja-asia-

miehen tekemä ryhmävalitus on epäonnistunut konstruktio. Ryhmävalitus 

on yksinkertaisesti tehoton keino ajaa kuluttajien oikeuksia, minkä oikeus-

käytännön niukkuus todistaa. Mitään hyötyä oikeuksiin pääsylle ryhmävali-

tuksesta on vaikea löytää.

Ilmeistä kuitenkin on, että ryhmävalitukseen sisältyy huomattava potenti-

aali. Ryhmävalitukseen, jonka julkinen asiamies tekee ja jossa hän ajaa asiaa, 

olisi lakiteknisesti luontevaa liittää laajoja oikeusvaikutuksia, koska käsitte-

lyssä on valmiiksi due process -piirteitä. Valitukseen annetulle päätöksel-

le voitaisiin antaa oikeusvoimavaikutus tai vahva todistusvaikutus, kenties 
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myös mahdollisuus hakea sen julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi, ellei 

säädettävässä laissa suoraan mennä päätöksen täytäntöönpanokelpoisuu-

teen. Toinen asia on, että ryhmävalituksen käytön ja hyödyn lisääntyessä sen 

tekniset yksityiskohdat tulisi ratkaista laintasoisella sääntelyllä, erityisesti 

miten ryhmään päästään, miten siitä irtaannutaan sekä mikä on muiden sa-

manaikaisten valitusten ja kuluttaja-asiamiehen tekemän ryhmävalituksen 

suhde. Jos asiaa arvioidaan ilkeästi, nykysääntely rakentuu ajatukselle, että 

ryhmävalitukseen ei – sen enempää kuin ryhmäkanteeseen – käytännössä 

koskaan turvauduta.

Niin sanottu edustajakannedirektiivi täyttää voimaan tultuaan niitä auk-

koja, joita ryhmäkannelainsäädäntöön jää. Direktiivin tarkoittama edusta-

jakanne vastaa asiallisesti, jos ajatellaan lopputulosta, ryhmäkannetta. Di-

rektiivi määrää, että edustajakanteen voi nostaa siihen oikeutettu yksikkö, 

eräänlainen kantajayksikkö. Tämä yksikkö voi olla viranomainen tai kansa-

laisjärjestö, useimmiten luultavasti kuluttajajärjestö. Jäsenvaltiot saavat va-

paasti valita, rakentavatko ne järjestelmänsä hallinnollisten, lainkäytöllisten 

vai kansalaisyhteiskunnan yksiköiden varaan. Näin kanteen nostaminen ei 

enää olisi Suomessa kuluttaja-asiamiehen yksinoikeus ja kaikki hänen varas-

saan. Tosin on syytä epäillä, tuoko direktiivi Suomessa todellista helpotusta 

oikeuksiin pääsyyn. Varakkaita ja oikeudenkäyntiin halukkaita kuluttajajär-

jestöjä ei ensiksikään juuri ole. Edustajakanteet jouduttaisiin näin nostamaan 

julkisen rahoituksen (käytännössä valtionapujen) avulla. Vaikka kuluttaja-

aktivismin varaan ei tällä hetkellä ehkä voi laskea paljoakaan (’kuluttajakol-

lektiivit pääosiltaan saattavat imeytyä kulutusyhteiskunnan näköalattomuu-

teen’), sen näkymätöntä potentiaalia ei ole syytä väheksyä. Tulevaisuus voi 

kuulua tällaisille kollektiiveille.

Toiseksi kansalaisjärjestö joutuu oikeudenkäynnin aloittaessaan osoit-

tamaan taloudelliset voimavaransa, toisin sanoen, että se kykenee ajamaan 

kanteessa tarkoitettujen kuluttajien etuja ja vastaamaan vastapuolen oikeu-

denkäyntikustannuksista, jos tämä voittaa oikeudenkäynnin ja kanne siis 

hylätään. Vielä kyseenalaisempaa on, että järjestö on velvollinen esittämään 

selvitystä siitä, kuka sitä rahoittaa ja mikä on sen käyttämien varojen alkuperä. 

Access to justice -tutkimuksessa tällaista selvitysvelvollisuutta on paheksut-

tu, koska se yhtäältä nostaa oikeudenkäynnin kynnystä, toisaalta taas avaa 
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vastapuolelle tilaisuuden luoda riita riidassa, eli kiista rahoittajan hyväksyt-

tävyydestä tai varojen luvallisesta alkuperästä.

Merkittävää parannusta edustajakanne ei näytä lupaavan myöskään tek-

nisesti. Se vaatii määräsuuruista oikeudenhakijoiden joukkoa (’useat kulutta-

jat’), mikä on ryhmäkanteen perusvaatimus. Uusia prosessinedellytyksiäkin 

tulee, esimerkkinä edellä viitattu varallisuusvaatimus. Myöskään tosiasialli-

nen käyttöala ei laajene, koska edustajakanne edellyttää ryhmäkanteen ta-

paan ”suurta” ja ”vakaata” vastaajaa, käytännössä isoa yritystä. Lupaavin po-

tentiaali sisältyy mahdollisuuteen antaa kaikille julkisille asiamiehille oikeus 

edustajakanteeseen. Tosin direktiivi ei tähän velvoita: se koskee vain erik-

seen lueteltuja EU-säädöksiä, mikä rajoittaa sen soveltamisalan elinkeinon-

harjoittajiin ja kuluttajiin. Toistaiseksi ei tiedetä, miten direktiivi toteutetaan 

Suomessa. Direktiivi on luonteeltaan vähimmäisdirektiivi, ja näyttää vah-

vasti, että se saatetaan Suomessa voimaan ”vähimmäistoimin”. Tämä tapah-

tunee lisäämällä ryhmäkannelakiin kanneoikeutetuksi direktiivin mukaiset 

”oikeutetut yksiköt”. Luultavaa on, että tulevissa edustajakanteissa kuluttaja-

asiamies ja kanteen nostava kuluttajajärjestö olisivat yhteistyössä tai ainakin 

heidän kannattaisi olla.

Yllättävää kylläkin eniten tukea oikeuksiin pääsylle saadaan tai oikeam-

min saataisiin julkisen asiamiehen avusta sellaisille yhteiskanteille ja jouk-

kokanteille, joita oikeudenhakijat kollektiivisesti nostavat. Julkinen asiamies 

pystyy käyttämään näitä instituutioita hyväkseen, toisin sanoen luomaan 

niiden avulla eräänlaisen korvikkeen nykyiselle ryhmäkanteelle ja tulevalle 

edustajakanteelle. Väärinkäsitysten välttämiseksi on syytä korostaa, että sen 

enempää yhteiskantajat kuin joukkokanteiden kantajat eivät tarvitse julkista 

asiamiestä ”avukseen”. Selvää kuitenkin on, että kantajat hyötyvät suuresti 

julkisen asiamiehen myötävaikutuksesta – ja päinvastoin. Julkisen asiamie-

hen kannalta kollektiivisilla kanteilla on puolellaan huomattava kilpailuetu. 

Näin saadaan yhtäältä toteutetuksi ryhmäkannemaisesti kerralla suuri mää-

rä yksittäisiä oikeuksia. Toisaalta taas näin vältetään ”oikean” ryhmäkanteen 

(ja tulevaisuudessa edustajakanteen) byrokraattisuus, hitaus sekä kiistely 

ryhmäkanteen erityisten prosessinedellytysten tulkinnasta. Kuten edellä ha-

vaittiin, edellytysten vaikeaselkoisuus ja rakenteellinen harkinnanvaraisuus 

avaa ryhmäkanteessa ja todennäköisesti myös edustajakanteessa vastapuo-
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lelle ikkunan lukuisiin prosessiväitteisiin. Niillä vastapuoli pystyy tehokkaasti 

viivyttämään oikeudenkäyntiä.

On tosin myönnettävä, että yhteiskanteen soveltamisala ja joukkokan-

teissa yhteiskäsittelyn edellytykset tarjoavat nekin riittämiin riidanaiheita, 

jos sellaisia halutaan hakea. Erimielisyydet ovat kuitenkin perinteisiä proses-

silain tulkintakysymyksiä, eikä tällaisia väitteitä nähtävästi käytännössä ole 

mainittavasti esitetty. Tästä päätellen vastapuoli ei ole luottanut niillä saavu-

tettavaan hyötyyn. Yhteiskanteella tai joukkokanteilla on ratkaiseva etulyön-

tiasema. kun oikeutta hakevia ei ole ryhmään tarvittavaa määrää, vastapuoli 

ei ole vakiintunut ja suurehko yritys tai on syytä epäillä, että yritystoiminta 

kanteen tarkoittamassa kontekstissa lopetetaan tai siirretään toiseen yhtiö-

muotoon. Tällöinhän ryhmäkanne (tai tuleva edustajakanne) joko ei sovellu 

tai on tuomittu jäämään tuloksettomaksi.

Vaikka myötävaikutus oikeudenkäyntiin sinänsä ei tuo, kuten todettiin, 

taloudellista vastuuta, julkinen asiamies voi kavahtaa mukana olosta seu-

raavaa moraalista vastuuta. Tällä tarkoitetaan sitä, että hänestä tulee hyvän 

lopputuloksen takuumies. Tämän moraalisen vastuun ovat karvaasti ko-

keneet ne henkilöt, jotka ovat ryhtyneet puuhahenkilöinä organisoimaan 

joukkokanteita. Vakavampi ongelma on, että julkinen asiamies ei saa myö-

tävaikutukselleen tukea lainsäädännöstä. Toki sivullisen on helppo sanoa, 

että tätä toimintamuotoa ei myöskään kielletä, se ei ole vastoin yleistä etua 

ja julkisen asiamiehen valtuudet (laissa tehtävät) on muotoiltu niin väljik-

si, että ne ulottuvat myös tällaiseen toimintaan. Kannattaa lisäksi huomata, 

että kansainvälisissä suosituksissa julkisille asiamiehille vaaditaan oikeutta 

yhteistoimintaan ja informaation välittämiseen, jos se on ”asianmukaista”. 

On myönnettävä, että koordinointivastuun sälyttäminen julkiselle asiamie-

helle tuskin tulee olemaan ensisijainen tai pääasiallinen myötävaikutuksen 

tapa. Koordinoinnin voi teoriassa hoitaa asianajotoimisto, kansalaisjärjes-

tö, yksityinen ”puuhahenkilö” tai yksityinen (julkinen) asiamies. Julkisen 

asiamiehen -malli on kuitenkin vaihtoehdoista selvästi paras. Se takaa asi-

antuntemuksen, kohtalaisen vapauden sivuvaikutteista, suuret voimavarat, 

virkavastuun syntymisen ja niin edelleen. Se ei myöskään lisää oikeuden-

hakijoiden kustannuksia, jos vanhasta maksuttomuuden perinteestä pide-

tään kiinni.
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Aika näyttää, kuuluuko tulevaisuus julkisen asiamiehen yhteistyölle kol-

lektiivikanteiden asianosaisten ja heidän taustajärjestöjensä kanssa. Voi olla, 

että ryhmäkanteen (ja tulevan edustajakanteen) rakenteelliset rajoitteet ovat 

voittamattomat: näitä kannetyyppejä ei yksinkertaisesti saada toimimaan ai-

nakaan pienissä oikeuskulttuureissa. Niiden teoreettinen soveltamisala voi 

olla laaja (tosin tällä hetkellä näin ei ole), mutta todellista käyttöä ne eivät 

saa. Kannattaa kuitenkin panna merkille, että ryhmäkannetta valmistelevat 

toimet ovat samalla eräänlainen silta muihin (kollektiivisiin) kannetyyppei-

hin. Esimerkki tästä ovat kuluttaja-asiamiehen ’kanneaihiot’ eli verkkosivus-

tolla varattu tilaisuus ilmoittautua mahdolliseen ryhmäkanteeseen. Tällaiset 

ilmoittautumiset tuovat samalla tietoja muista samankaltaisessa asemassa 

olevista oikeudenhakijoista. Valmis yhteyslista helpottaa merkittävästi orga-

nisoitumista, koska siihen ryhtyvää kansalaisjärjestöä tai puuhahenkilöä ei 

tarvittaisi ennen kuin myöhemmin oikeudenkäyntiä de facto aloitettaessa. 

Ilmoittautumisten tuoma tieto on tietenkin käytettävissä myös, kun harkitaan 

pilottikanteen nostamista tai kootaan sen taustaryhmää.

Yksi ja yksinkertaisin tapa perustaa julkiselle asiamiehelle asiavaltuus, 

asianosaisen asema sekä kokonaisvastuu oikeudenkäynnistä on siirtää hä-

nelle riitaintressi, tyypillisesti se oikeusasema, johon alkanut tai tuleva oi-

keudenkäynti liittyy. Tällainen siirto perustaa siirronsaajan kanne -nimellä 

tunnetun konstruktion, joka on käytettävissä sekä kantajan että vastaajan 

asemassa. Tavallisesti siirronsaaja kuitenkin ryhtyy oikeudenkäynnissä kan-

tajaksi. Konstruktio tarjoaa tällä hetkellä varmimman oikeudellisen perustan 

julkiselle asiamiehelle, joka haluaa päästä asianosaiseksi ja hallita tämän ase-

man turvin oikeudenkäyntiä. Rakenne on vakiintunut ja valmis instituutio 

joskin aikaisempaa vähemmällä käytöllä. Konstruktion etuna on, ettei asia-

valtuuden radikaaleja uustulkintoja eikä uutta lainsäädäntöä tarvita.

Siirronsaajan kanne -konstruktiolla vältetään näin yhtäältä asialegitimaa-

tion kiistanalainen tulkinta, toisaalta kierretään ryhmäkanteen ja tulevan 

edustajakanteen vaikeaselkoiset prosessinedellytykset. Jälkimmäisessä suh-

teessa se vertaantuu kollektiivikanteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, toi-

sin sanoen se on ryhmäkanteen korvike. Siirronsaajan kanne -konstruktion 

teoreettinen käyttöala on laaja: jokseenkin kaikki oikeudet ovat siirtokelpoi-

sia. Konstruktion käyttö on kuitenkin jäänyt, ehkä erityisesti Suomessa, vä-
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häiseksi. Syy lienee siinä, että siirto tuo julkiselle asiamiehelle vastuun sekä 

asianajamisesta että kustannuksista. Siirtokonstruktioon kuitenkin kannat-

taa turvautua, kun julkinen asiamies haluaa ennakkotapauksen toimialansa 

kannalta erityisen keskeisestä seikasta.

Syyttäjän velvollisuus esittää asianomistajan vaatimukset syyteasiassa on 

yksi asiamiesjärjestelmän sovellus. Siitä, onko kysymyksessä julkisen vallan 

interventio vai pelkkä tekninen piggy backing -mekanismi, voidaan kiistellä. 

Kiistatonta kuitenkin on, että asianomistaja voi tällä tavoin päästä vähällä 

vaivalla ja minimaalisella riskillä oikeuksiinsa. Hän on verrattomasti parem-

massa asemassa kuin sellainen asianomistaja, joka joutuu peräämään kor-

vauksiaan erillisellä kanteella. Läheskään kaikki asianomistajat eivät myös-

kään halua tulla rikosasian oikeudenkäyntiin esittämään itse vaatimuksiaan. 

Totta on, että rikosasian yhteydessä toteutuvaa oikeussuojaa voidaan vielä 

kehittää, mutta sen potentiaali on kaiken kaikkiaan rajoitettu. Sopivaa rikos-

asiaa ei yksinkertaisesti ole läheskään aina tarjolla. Syyttäjää ei myöskään 

voida suhteettomasti kuormittaa tällaisella sivutehtävällä: muutoin hänen 

päätehtävänsä kärsii. Asia erikseen on, että jo mahdollisuus esittää itse tai 

oman lakimiehensä kautta vaatimuksia rikosasiassa on sellaisenaan mer-

kittävä apu asianomistajalle. Se, saako asianomistaja tämän tehtävän vielä 

sälytetyksi syyttäjälle, on tavallaan ylimääräinen etu.

Yksi tutkimuksen tuloksista on, että julkisen asiamiehen asianosaisuus 

ja näin kokonaisvastuu oikeudenkäynnistä vaatii yhtä poikkeusta lukuun ot-

tamatta oikeudenhakijan myötävaikutusta. Ryhmäkanteessa se on ryhmään 

ilmoittautumista (ja siinä pysymistä), siirronsaajan kanne-konstruktiossa 

alkuperäisen oikeudenhakijan on tehtävä siirto-oikeustoimi, ja syyttäjän asi-

anomistajan puolesta esittämät korvausvaatimukset edellyttävät nekin asian-

omistajan pyyntöä tai ainakin suostumusta. Vain ryhmävalitus on poikkeus 

tästä linjasta. Siinä kuluttaja-asiamies tekee asianosaisena valituksen nimeltä 

mainittujen kuluttajien puolesta, vaikka nämä eivät ole olleet aloitteellisia 

tai edes siihen suostuneet. Poikkeus on uraauurtava, mutta sen periaatteel-

linen merkittävyys katoaa ryhmävalituksen yleiseen merkityksettömyyteen.
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7.1 Oikeus avustaa oikeudenhakijaa

Julkiset asianmiehet (ombudsmen) voidaan laissa oikeuttaa tai velvoittaa 

auttamaan korvauksetta kansalaisia yksittäisissä oikeudenkäynneissä. Jos 

tai kun auttaminen on korvauksetonta asian ajamista, se muistuttaa suu-

resti muuta pro bono -ehtoista eli maksutonta asianajamista, minkä muo-

doksi se on tutkimuksessa katsottukin.411 Samalla on pantu merkille, että 

Pohjoismaissa julkisten asiamiesten rooli on jäänyt yksilöllisen oikeussuo-

jan alueella varsin vaatimattomaksi.412 On myös huomattu, että oikeuspo-

liittinen ja juridinen kysymyksenasettelu pysyy tällaisessa oikeudellisessa 

avussa yllättävän samanlaisena, vaikka konteksti ja säädöspohjat voivat olla 

totaalisesti erilaiset. Monissa maissa julkisilla asiamiehillä onkin merkittävä 

rooli yksittäisen oikeudenhakijan auttamisessa tämän aloittamassa oikeu-

denkäynnissä tai oikeudenkäynnissä, jossa tämä asianosaisena vastaa. Kun 

asiamies avustaa yksittäisiä oikeudenhakijoita, se voi olla joko yksi hänen 

tehtävistään tai hänen ainoa tehtävänsä. Periaatteessa julkisen asiamiehen 

rooli voi koostua pelkästään avustamisesta. Käytännössä tällaiset asiamiehet 

ovat hyvin harvinaisia: Euroopasta ei löydy yhtään selvää esimerkkiä. Kuten 

edellä todettiin, moniroolisuus on pääsääntö, ja yksirooliset asiamiehet, oli 

heidän roolinsa mikä tahansa, ovat pitkälle kadonneet. 

Kaikki julkiset asiamiehet eivät kuitenkaan anna tällaista apua. Joskus 

kysymys on julkisen asiamiehen harkinnasta, kun asiamies ei käytännössä 

hyödynnä laissa saamaansa valtuutta. Valtuutusta ”avustamiseen” ei tosin 

saa ymmärtää liian kirjaimellisesti. Julkinen asiamies, jolla on valtuus ”avus-

411.  Ks. Koulu 2020 s. 239.
412.  Yksi syy voi olla kysynnän puute. Oikeudenhakijat eivät osaa apua pyytää. Julkiset asia-
miehet eivät kotisivuillaan mitenkään mainosta apuaan. Tasa-arvovaltuutetun ja kulutta-
ja-asiamiehen sivuilla mahdollisuus avustamiseen toki mainitaan. Sen sijaan yhdenvertai-
suusvaltuutetun kotisivut pikaisella lukemisella tyrmäävät tällaiset odotukset. Sivun mukaan 
valtuutetulla ei ole ”toimivaltaa” puuttua yksittäiseen syrjintätapaukseen työelämässä. Toisaal-
ta sivu kertoo, että valtuutettu neuvoo, selvittää tapauksia, edistää sovinnollista ratkaisua eikä 
voi viedä yksittäisen asian tuomioistuimen tai lautakunnan käsiteltäväksi. 
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taa” oikeudenhakijaa, saa tietenkin myös toimia tämän edustajana eli asia-

miehenä oikeudenkäynnissä. OK 15 lukuhan sääntelee samanaikaisesti sekä 

asiamiehiä että avustajia eikä tee heidän välillään tavallisesti peruseroa. Asia 

erikseen on, että julkiselta asiamieheltä voi asiamiestehtävässään puuttua – 

ja Suomessa puuttuukin – jokin asianajajaprofession erioikeus, esimerkiksi 

oikeus toimia ilman valtakirjaa (OK 15:4.1).

Perustavanlaatuinen kysymys kuuluukin, saako julkinen asiamies avus-

taa yksittäisessä oikeudenkäynnissä, vaikka siihen valtuuttavaa säännöstä ei 

ole kyseisessä erityislaissa. Joissakin maissa ongelmasta on päästy sillä, että 

kaikille julkisille asiamiehille on yleissäännöksellä annettu oikeus ottaa osaa 

toimialansa oikeudenkäynteihin.413 Suomessa ei ole näin tehty. Tästä syystä 

olisi houkuttelevaa lähteä vastakohtaispäätelmästä: kun kerran valtuuttavat 

säännökset on katsottu tarpeellisiksi lainsäädännössä, siitä seuraa, että sel-

laisten säännösten puuttuessa avustaminen ei ole sallittua. Yleinen proses-

silaki ei ota kantaa: se tyytyy yhtäältä toteamaan, että oikeudenkäyntiasia-

miehenä ja avustajana saa toimia viranomainen, jonka ”laissa säädettyihin 

tehtäviin” kuuluu avustaminen oikeudenkäynnissä (OK 15:2.3). Toisaalta se 

kieltää virkamiestä toimimasta asiamiehenä tai avustajana oikeudenkäyn-

nissä, jos se on vastoin hänen virkavelvollisuuttaan (OK 15:3). Sääntely itse 

asiassa palauttaa lukijan lähtöruutuun eli kysymään, mikä on virkavelvol-

lisuuden vaatimus tässä suhteessa. Näin organisaatiolakien määräykset oi-

keudesta avustaa voisivat saada suoraa merkitystä, jos niitä tulkitaan anka-

rasti ja sananmukaisesti. Auttamista tulkinta ei tällöinkään kokonaan estä. 

Ellei tällaista valtuutussäännöstä ole, julkisen asiamiehen on ainoastaan 

käytettävä asianajamisessa valtuuttamaansa oikeudenkäyntiasiamiestä tai 

asianajajaa, joilla on oikeus esiintyä tuomioistuimessa. Toisin sanoen jul-

kinen asiamies ei itse tai hänen alaisensa virkamiehen kautta saa avustaa 

oikeudenhakijaa oikeudenkäynnissä, mutta avustamisen ulkoistamiseen 

hänellä olisi täysi oikeus. Asia erikseen on, että mitään järjellistä syytä näin 

ankaraan tulkintaan on vaikea löytää puhtaiden ammattikuntaintressien 

ulkopuolelta.

413.  Tässä suhteessa Puolan asiamiesjärjestelmää on kiitelty: kaikilla asiamiehillä on tämä 
oikeus. Ks. Hodges ym 2010 s. 450. Kuten edellä todettiin, tietoja siitä, kuinka usein puolalaiset 
asiamiehet de facto käyttävät tätä oikeuttaan, ei ole saatavilla. Tietojen puuttuminen antaa kyl-
läkin aiheen epäillä, että Puolan ylistetty asiamiesjärjestelmä on jäänyt ainakin osaksi paperille.
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Pelkät vastakohtaispäätelmät ovat kuitenkin liian suoraviivaista laintul-

kintaa.414 Oikeudenkäyntiin osallistuminen nimenomaan avustajana voi ol-

la julkisen asiamiehen tehtävien hoitamisessa välttämätöntä, esimerkiksi 

näin estetään toimialan valvontaa häiritsevän ennakkotapauksen syntymi-

nen. Toki on syytä muistaa, että julkinen asiamies voi monella muullakin 

tapaa osallistua oikeudenkäyntiin (esimerkiksi epäitsenäisenä väliintulija-

na) tai vaikuttaa sen lopputulokseen.415 Näin argumentti ei ole lopulta kovin 

vakuuttava. Oli vastaus mikä tahansa, seuraava kysymys kuuluu, onko julki-

sen asiamiehen avustamisoikeuden kontrollointi ylipäätään tuomioistuimen 

toimivaltaan kuuluva seikka – edellyttäen, että tuo oikeus on osittainen tai 

muutoin edellytyksiltään epäselvä. Kontrollointivalta tarkoittaisi viime kä-

dessä, että tuomioistuin epäisi oikeudenhakijalta avustajan, jos se katsoi-

si, että avustaminen edellyttää lainsäätäjän valtuutusta. Käytännössä näin 

drakoninen toimi herättäisi varmuudella keskustelua ja kanteluita. Koska 

tuomioistuimen mahdollisuudet puuttua ”luvattomaan” avustamiseen ovat 

kaiken kaikkiaan olettamattomat, on helppo yhtyä tulkintaan, jonka mukaan 

julkisen asiamiehen oikeus avustaa ei tule oikeudenkäynnissä tutkittavaksi. 

Se jää yleisten laillisuudenvalvojien, asiamiehen hallinnollisen esimiehen ja 

hallinnollisen kurinpidon huoleksi. Heillehän kuuluu myös sen seuraaminen, 

että julkinen asiamies toimii avustustehtävässään virkavelvollisuuksiensa ja 

hyvän hallinnon standardien mukaisesti. 

Tämä eräänlainen puuttumattomuustulkinta on samalla asianmukaisen 

praktinen (eli vaivatta sovellettavissa käytäntöön) ja sopivasti access to jus-

tice -henkinen. Access to justice -opit vaativat, että avustusvaltuudesta ei 

saa tehdä ennakkokysymystä oikeudenkäyntiin, niin sanottua riitaa riidassa. 

Tulkinta antaa vastauksen myös kysymykseen, mikä merkitys avustamiselle 

laissa asetetuilla edellytyksillä on. Eli käytännössä: voiko vastapuoli riitauttaa 

ja tuomioistuin tutkia, onko asialla olennaista merkitystä julkisen asiamie-

hen toiminnalle, vaatiiko yleinen etu avustamista ja niin edelleen. Vastaus 

on selvästikin kieltävä. Ohimennen sanottakoon, että kaikki lienevät samaa 

414.  Totta on, että suoraviivainenkin päättely saa tukea uuden lainsäädännön valmistelusta. 
Eduskunta käsittelee parhaillaan esitystä yhdenvertaisuusvaltuutetun työnkuvan muuttamises-
ta: hän saisi uudeksi tehtäväkseen raportoinnin naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Hallituksen 
esityksen yleisperusteluissa todetaan, että uudessa tehtävässään valtuutettu ei käsittelisi yk-
sittäistapauksia koskevia kanteluita eikä ”antaisi oikeusapua”. Hän voisi kuitenkin harkintansa 
mukaan antaa ”neuvoja myös yksityishenkilöille”. Ks. HE 123/2021 vp s. 6.  
415.  Näistä vaihtoehtoisista tavoista tukea oikeudenhakijaa ks. jakso 8.1.
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mieltä yhdestä asiasta. Näin keskeistä periaatekysymystä ei saisi jättää avoi-

messa tulkintatilanteessa ratkaistavaksi. Se olisi järjestettävä suuntaan tai 

toiseen säädettävässä laissa.

Hieman samankaltainen kysymys lain aukollisuuden vaikutuksesta syntyy 

myös silloin, kun laki ei määrää vastapuolen velvollisuudesta korvata valtiolle 

ne laskennalliset ja todelliset kustannukset, joita avustaminen asiamiehelle ai-

heuttaa.416 Joskus laissa on tästä määräys, muun muassa silloin, kun apua an-

taa kuluttaja-asiamies. Sen sijaan sellainen säännös puuttuu, kun avustajana 

toimii esimerkiksi tasa-arvovaltuutettu. Hänellä kylläkin on lakiin perustuva 

avustamisen oikeus. Näin päädytään kysymään, voidaanko tasa-arvovaltuute-

tun ajamassa oikeudenkäynnissä hävinnyt vastapuoli velvoittaa korvaamaan 

tasa-arvovaltuutetulle ne kustannukset, joita oikeudenhakijan avustaminen 

oikeudenkäynnissä aiheutti. Vastaus on kieltävä: avustava viranomainen ei 

ole OK 21 luvun luettelossa niistä tahoista, joilla on oikeus saada korvaus oi-

keudenkäyntikuluistaan. Näin ollen erityissäännös valtion oikeudesta korva-

ukseen on välttämätön, eikä vastaus periaatteessa riipu siitä, antaako organi-

saatiolaki julkiselle asiamiehelle oikeuden oikeudenhakijan avustamiseen tai 

ei. Oikeus avustamiseen ja vastapuolen velvollisuus oikeudenkäyntikulujen 

laskennalliseen tai reaaliseen korvaamiseen ovat eri asioita. 

Käytännössä ongelma on jossain määrin kierrettävissä siten, että avustet-

tu oikeudenhakija siirtää julkiselle asiamiehelle oikeutensa saada korvausta 

oikeudenkäyntikuluistaan. OK 21 luku ei kuitenkaan tunne laskennallisten 

kustannusten korvaamista, vaan sellaisten korvaaminen edellyttää joka ta-

pauksessa erityistä säännöstä. Yleisen prosessilain eli OK 21 luvun perusteel-

la korvattavien kustannusten on oltava joko maksettuja tai tulevaisuudessa 

varmasti maksettaviksi lankeavia: lisäksi niiden on oltava nimenomaan voit-

taneen asianosaisen maksettavaksi tulevia kustannuksia. Jos asianosaiselle 

ei synny tällaisia kustannuksia, hän ei ymmärrettävästi pysty siirtämään jul-

kiselle asiamiehelle oikeuttaan korvaukseen. Myöskään julkinen asiamies 

ei voi siirtää asianosaiselle (eli avustettavalle oikeudenhakijalle) oikeuttaan 

korvaukseen, koska julkisella asiamiehellä ei ole itsellään oikeutta saada kor-

vausta oikeudenkäyntikuluistaan, ellei siitä ole laissa nimenomaista määrä-

ystä. (Sen sijaan julkinen asiamies, jolla erityissäännöksen perusteella on 

oikeus korvaukseen, voisi periaatteessa siirtää tämän oikeutensa oikeuden-

416.  Ks. jakso 7.2.2.
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hakijalle. Toinen asia on, että valtion saatavasta luopuminen edellyttää sekin 

oman oikeusperustansa.)

On myönnettävä, että tulkinta suosii vastapuolta. Oikeudenhakijalle eli 

normaalisti avustettavalle kantajalle ei synny asianajamisesta kustannuksia, 

koska hän ei joudu siitä maksamaan julkiselle asiamiehelle tai tämän edusta-

jalle. Ja koska julkinen asiamieskään ei saa korvausta asianajamisensa todel-

lisista tai laskennallisista kustannuksista, vastapuolelle ei lankea maksetta-

vaa, vaikka hän häviäisikin. Vastapuoli hankkii tai oikeammin saa näin ollen 

melkoisen strategisen edun oikeudenkäynnissä. Kun hän voittaa oikeuden-

käynnin, hän saa periaatteessa täysimääräisen korvauksen oikeudenkäyn-

tikuluistaan. Kun hän puolestaan häviää, hän ei joudu mitään korvaamaan. 

Epäsymmetrinen kuluvastuu ei kylläkään ole julkiselta asiamieheltä saadun 

avustuksen erikoisuus, vaan se on pro bono -asianajamisen ja ylipäätään 

vastikkeettoman tuen heikkous: tällaisesta avusta pääsee hyötymään joskus 

eniten vastapuoli, usein institutionaalinen ja maksukykyinen toistuvaisasi-

anosainen, joka ei tällaista helpotusta ansaitsisi.417 

Fundamentaalisia kysymyksiä on vielä, onko apua potentiaalisesti kaipaa-

valla intressihaltijalla (kuluttajalla, syrjinnän kohteeksi joutuneella ja niin edel-

leen) subjektiivinen oikeus saada oikeudellista apua julkiselta asiamieheltä, 

kun edellytykset avun antamiselle täyttyvät. Jos vastaus on myöntävä, ratkaista-

vaksi tulee jatkokysymys: miten edellytyksiä arvioidaan ja kuinka arviota kont-

rolloidaan. Kysymyksenasettelu houkuttelee vastaamaan kieltävästi, ja näin 

on myös tapahtunut. Kuluttaja-asiamiehen kohdalla päädyttiin vuoden 1974 

lain voimaan tultua siihen, että kuluttaja-asiamies sai harkita vapaasti, halu-

siko hän avustaa yksittäistä oikeudenhakijaa ja oliko hänellä siihen resursseja. 

Kuluttaja-asiamies ei toisin sanoen ollut velvollinen antamaan apua yksittäi-

sille oikeudenhakijoille.418 Tulkinta sai ja toki edelleen saa tukea kyseisen lain 

perusteluista. Niissä varta vasten todettiin, että kuluttaja-asiamies avustaa siinä 

laajuudessa, kuin se on hänen muut tehtävänsä huomioon ottaen mahdollista. 

Vähemmälle huomiolle on jäänyt, että tämä argumentti ei itse asiassa 

ratkaise kysymystä kuluttajan oikeudesta apuun eikä kuluttaja-asiamiehen 

velvollisuudesta auttaa yksittäistä oikeudenhakijaa tämän oikeudenkäynnis-

sä. Onhan mahdollista, että asiamiehen muut tehtävät eivät estäisi avusta-

mista ja hänen voimavaransa siihen riittäisivät. Tosin kyynikko sanoisi, että 

417.  Ks. Koulu 2020 s. 246.
418.  Näin Wilhelmsson 1991 s. 64. 
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näin epämääräiset kriteerit tekevät avustamisesta tosiasiallisesti ”vapaasti 

harkittavaa”, vastattiin tulkintakysymykseen mitä tahansa.419 Avun sitominen 

epämääräisiin edellytyksiin, jotka julkinen asiamies lisäksi itse arvioi, tekee 

nimittäin avustamisesta tosiasiallisesti harkinnanvaraista, oli oikeudellinen 

tulkinta siitä kumpi tahansa. Tosiasialliseen harkinnanvaraisuuteen veisi jo-

ka tapauksessa sekin, että yksittäisellä kuluttajalla ei ole ollut eikä ole keinoja 

menestyksellä riitauttaa kuluttaja-asiamiehen päätöstä olla antamatta apua 

yksittäiselle kuluttajalle.420 Näin kieltävä vastaus itse tulkintakysymykseen ei 

itse asiassa muuta mitään, se tavallaan toteaa realistisen lopputuloksen. Näin 

ollen kuluttajan oikeus saada apua voi toteutua vain selkeässä tunnusmerkis-

tössä, toisin sanoen kun avun saamisen edellytykset määritellään tarkemmin 

ja kieltävän vastauksen saanut oikeudenhakija voi riitauttaa päätöksen.421

Totta on, että täsmällisiä edellytyksiä avulle – mitä oikeudenhakijan sub-

jektiivinen oikeus sen saamiseen vaatisi – ei ole helppo kattavasti määritellä. 

Joitakin yksittäisiä tilanteita, jossa täsmällisyysvaatimus täyttyisi, voidaan 

kuitenkin osoittaa. Itse laissakin mainitaan yksi avustamisen tyyppitapaus. 

Yksittäistä kuluttajaa autetaan oikeudenkäynnissä, kun elinkeinonharjoittaja 

ei noudata kuluttajalle edullista kuluttajariitalautakunnan päätöstä ja kulut-

tajan on, oikeuksiinsa päästäkseen, ryhdyttävä oikeudenkäyntiin. Tosiseikat 

ovat tässä niin yksiselitteiset, että kuluttajan oikeus saada apua ei kaadu la-

kiteknisiin vaikeuksiin: itse asiassa oikeus olisi helppo sääntelyssä toteuttaa. 

Sääntelyn lakitekninen toteutettavuus ei tietenkään vielä ratkaise sitä, olisiko 

subjektiivinen oikeus saada apua oikeuspoliittisesti perusteltavissa. Access 

to justice -tutkija sitä ymmärrettävästi kannattaisi ja luultavasti vaatisi oikeu-

denhakijalle paljon laajempaa oikeutta apuun. Myös kuluttajansuojajärjes-

telmän tehokkuus puoltaisi tällaista oikeutta. Uudistus ajaisi pitkälle samaa 

asiaa kuin kuluttajariitalautakunnan päätösten täytäntöönpanokelpoisuus, 

419.  Samaan tulokseen on tultu myös ammattiliittojen oikeusavussa, joka on usein sidottu 
asian merkitykseen tai oikeudenkäynnissä menestymisen ennusteeseen. Ks. Koulu 2020 s. 154.
420.  Tämä ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa, koska oikeudenhakija voi tehdä kantelun par-
lamentaarisille asiamiehille tai julkisen asiamiehen esimiehelle, viime kädessä vastuuministe-
rille. Hyötyä tällaisesta kantelusta hän tuskin saa: jo kantelun käsittely kestää niin kauan, että 
avun tarve häviää. Sitä paitsi todennäköinen tulos on se, että julkisen asiamiehen katsotaan 
toimineen lain mukaisissa puitteissa.  
421.  Oikeus apuun myös pakottaisi julkisen asiamiehen tekemään nimenomaisen päätöksen 
siitä, että hän epää auttamispyynnön. Kun auttaminen on täysin harkinnanvaraista, päätöstä 
ei nähtävästi yleensä tehdä: julkinen asiamies ei vain auta. Tosin hyvä hallinto vaatisi, että ai-
nakin nimenomaisiin auttamispyyntöihin annetaan perusteltu vastaus. 



231

Julkinen asiamies auttaa oikeudenkäynnissä

mitä on kauan, joskin turhaan, vaadittu.422 Tieto siitä, että laiminlyönti joh-

taa herkästi oikeudenkäyntiin ja oikeudenkäynnissä kuluttajan asiaa ajaa 

julkinen asiamies julkisen vallan arvovallalla ja voimavaroilla, saa rationaa-

lisen elinkeinonharjoittajan vakavissaan miettimään, olisiko lautakunnan 

päätöksen noudattaminen sittenkin järkevämpää. 

Näin päädytään tässä tutkimuksessa ehdottamaan, että säädettävässä lais-

sa kuluttajalle annettaisiin subjektiivinen oikeus julkiselta asiamieheltä saata-

vaan oikeudelliseen apuun, jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajarii-

talautakunnan päätöksiä. Tällaisessa tilanteessa olisi myös kohtuullista, että 

julkinen asiamies ottaisi vastuun vastapuolen kustannuksista. Ilman julkisen 

asiamiehen tukea kuluttaja jää käytännössä oikeussuojaa vaille, sillä hän ei 

luultavasti saa asian vähäisen merkityksen takia julkista oikeusapua eikä kor-

vausta mahdollisesta oikeusturvavakuutuksestakaan. Pelkkä tieto kuluttaja-

asiamiehen velvollisuudesta avustaa oikeudenkäynnissä loisi samalla negatii-

visen kannustimen kuluttajariitalautakunnan päätösten seuraamiseksi. Tällä 

hetkellä kannustimet vaikuttavat toiseen suuntaan: elinkeinonharjoittajan 

kannattaa laiminlyödä noudattaminen, koska siitä ei mitä todennäköisimmin 

seuraa yhtään mitään.423 Vaikka tässä on puhuttu kuluttaja-asiamiehestä ja 

kuluttajansuojasta, sama heikkous on muillakin suosituksia tai lausuntoja an-

tavilla lautakunnilla. Jos lautakunnan toimialueella vaikuttaa myös julkinen 

asiamies, hänen osaamistaan ja mahdollisuuttaan auttaa yksittäistä oikeu-

denhakijaa tulisi käyttää hyväksi. Subjektiivinen oikeus saada apua julkisel-

ta asiamieheltä toisi vahvan linkin lautakunnan ja oikeuksiin pääsyn välille. 

7.2 Millaista auttamista?

7.2.1 Avustamista asianajamisella

Kuten edellä todettiin, julkinen asiamies voi tukea yksittäistä oikeudenha-

kijaa monilla tavoilla. Kirjo ulottuu neuvoista ja rohkaisuista konkreettiseen 

422.  Oikeudella apuun vältettäisiin täytäntöönpanokelpoisuuden suurin este eli vaatimus siitä, 
että tällaiseen päätökseen johtavan menettelyn on täytettävä oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin standardit. Niitä taas on vaikea siirtää sen enempää julkisen asiamiehen käsittelyyn 
(’asiamiesprosessiin’) kuin kuluttajariitalautakunnan omaan prosessiinkaan.  
423.  Lakien noudattamisen selityksistä ks. Tala 2005 s. 203. Vaikka siitä ei ole tutkimustietoa, 
yksityisen sektorin asiamiehen toimivat alueella, jossa vallitsevana on niin sanottu rationaali-
sen valinnan malli. Siinä toimija punnitsee yhtäältä noudattamisen, toisaalta noudattamatta 
jättämisen etuja ja haittoja..
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avustamiseen oikeudenkäynnissä. Lisäksi auttaminen kannattaa jakaa edel-

leen kahteen alatyyppiin. Ensimmäisessä julkinen asiamies avustaa asiaa 

ajamalla, toisin sanoen ottamalla oikeudenkäynnissä oikeudenhakijaa avus-

tavan lakimiehen roolin. Toisessa päätyypissä julkinen asiamies taas korvaa 

oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia yksittäiselle oikeudenhakijalle. 

Tätä auttamismuotoa voidaan yhtäläisellä oikeutuksella kutsua joko raha-

määräiseksi avustamiseksi tai oikeudenkäynnin rahoittamiseksi. Tosin en-

simmäistä ilmausta yritetään tässä tutkimuksessa välttää, jottei synny väärin-

käsityksiä. Sen sijaan jäljempänä puhutaan vaihtelevasti joko kustannusten 

korvaamisesta tai oikeudenkäynnin rahoittamisesta.424 Käsitteellinen sel-

vyys ei aseta estettä sille, että molemmista avun muodoista käytetään yh-

teistä ja yleiskielistä nimitystä (oikeudenhakijan) ”auttaminen” oikeuksiin 

pääsyssä.425

Erottelu antaa havainnollistavan kokonaiskuvan, mutta sillä on myös teo-

reettinen logiikkansa. Päätyypeillä on nimittäin erilaiset viitekehykset. Kun 

julkinen asiamies auttaa oikeudenhakijaa ajamalla tämän asiaa oikeuden-

käynnissä, se liittää julkisen asiamiehen tavallisesti asianajajaoikeudeksi kut-

suttuun viitekehykseen. Julkisen asiamiehen ja yksittäisen oikeudenhakijan 

välille syntyy samankaltainen suhde, minkä toimeksianto tuottaa lakimiehen 

ja hänen asiakkaansa (arkaistisesti päämiehen) välille. Kun julkinen asiamies 

sen sijaan maksaa oikeudenkäynnin kustannuksia tai kun hän sitoutuu mak-

samiseen, tämä kustannusten korvaaminen saa viitekehyksensä oikeuksiin 

pääsyn rahoittamisen nimen saaneesta tutkimussuuntauksesta. Se taas on 

näkökulmasta riippuen yksi access to justice -tutkimuksen tai oikeudelli-

sen konfliktinhallinnan tutkimuksen linjoista. Toki moni voi pitää koko ac-

cess to justice -tutkimustakin konfliktinhallinnan tutkimuksen osa-alueena. 

424.  Vaikka arkikielessä myös rahamääräistä auttamista pidetään helposti avustamisena, sa-
nalla ”avustaminen” on oikeuskielessä erityismerkitys. Se viittaa työpanoksella, tyypillisesti 
oikeudenkäynnissä esiintymisellä, annettavaan apuun. Tästä syystä tässä tutkimuksessa oi-
keudenkäynnin kustannusten korvaaminen pidetään erillään asianajollisesta avustamises-
ta, vaikka niitä käsitellään samassa luvussa. Johdonmukaisuus olisi oikeastaan vaatinut, että 
asiaosaiseksi ryhtyminen, asianajollinen avustaminen ja oikeudenkäynnin kustannusten mak-
saminen (eli oikeudenkäynnin rahoittaminen) olisivat saaneet kukin omat lukunsa. Julkisia 
asiamiehiä koskeva lainsäädäntö sääntelee kuitenkin kahta viimeksi mainittua samanaikaisesti, 
mikä puoltaa niiden yhteiskäsittelyä myös tutkimuksessa.   
425.  Englanninkielisessä kirjallisuudessa ei synny vastaavia ongelmia: kaikkinainen julkisen 
asiamiehen antama apu niputetaan käsitteen ”oikeusapu” (’legal aid’) alle. Suomenkielisessä 
termi ”oikeusapu” tai sen johdannainen ”oikeudellinen apu” on käytössä liian monessa mer-
kityksessä kelvatakseen tutkimuksen käsitteeksi. 
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Erillisen access to justice -tutkimuslinjan oikeutusta tukee kuitenkin se, et-

tä asianosaisnäkökulma (tai laajemmin oikeutta hakevan näkökulma) saa 

suuremman painon kuin konfliktinhallinnan tutkimuksessa. Jälkimmäinen 

tutkimus ei sitoudu yhtä selkeästi (jonkun mielestä ehkä yksipuolisesti) en-

nalta asetettuun näkökulmaan.

Kannattaa huomata, että nämä auttamisen tyypit eivät sulje pois toisi-

naan. Julkinen asiamies voi yhdistää niitä haluamallaan tai tilanteen vaa-

timalla tavalla: julkinen asiamies voi esimerkiksi sekä avustaa oikeuden-

käynnissä (oikeudenhakijan) asiaa ajamalla että maksaa tämän puolesta 

oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset tai osan niistä. Jos ajatellaan 

oikeudenkäynnissä menestymistä, asianajamisen ja todistelun kustannusten 

korvaaminen näyttää kustannustehokkaalta yhdistelmältä. Toisinaan julki-

nen asiamies on luultavasti pakotettu ottamaan vastuun vastapuolen oikeu-

denkäyntikuluista, koska niiden korvaamisesta aiheutuva riski on kokemus-

peräisesti niin merkittävä, että ilman tällaista sitoumusta oikeudenhakija ei 

uskaltaudu oikeudenkäyntiin.

Asianajaminen oikeudenhakijan puolesta tämän oikeudenkäynnissä ei 

ole uutuus. Päinvastoin toimimista oikeutta hakevan kansalaisen ”sitoutu-

neena avustajana” (’committed advocate’) on ennenkin pidetty tyypillise-

nä ja jopa keskeisenä julkisen asiamiehen toimenkuvalle.426 Kuten edellä 

todettiin, julkisen asiamiehen rooli avustajana tuli kuitenkin Suomessa ja 

samalla pohjoismaissa keskusteluun vasta, kun ensimmäinen moderni jul-

kinen asiamies, kuluttaja-asiamies, perustettiin Suomeen.427 Ryhtyminen 

avustajaksi oikeudenkäynnissä oli suomalainen lisäys pohjoismaiseen jul-

kisen asiamiehen perusmalliin, johon tällaista roolia ei alun perin kuulunut. 

Kuluttaja-asiamiehen kohdalla auttamisrooli tuotiin laissa selkeästi esiin, ja 

hänen valtuutensa tässä suhteessa saivat määrittelyn. Tosin sääntely on, ku-

ten edellä havaittiin, kuluttajansuojalainsäädännössä varsin fragmentaarista, 

Monet perustavatkin kysymykset, esimerkkinä julkisen asiamiehen ja avus-

tettavan kuluttajan suhde, jäävät totaalisesti auki.428 Samoin kertomatta jää, 

426.  Ks. esimerkiksi Grenig 1995 s. 136. Tosin hän ei kerro, mitä tähän ”asianajamiseen” sisältyy. 
Mahdollista näin on, että kysymyksessä on vain yleiskielinen kielikuva. 
427.  Ks. edellä jakso 4.1.1.
428.  Kuluttajansuojalakeja ei yleensä ole kiitelty. Niitä on päinvastoin käytetty esimerkkinä 
lainsäädännöstä, jota on uudistettu ”liimaamalla uudistuksia toinen toisensa päälle” ilman 
kunnollista säädöshuoltoa. Näin Kalle Määttä 2007 s. 616. Luultavasti tämäkin aukko tulee ai-
kanaan täytetyksi samalla tavalla.  
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mitä muuta kuin laissa nimenomaan sanottua kuluttaja-asiamies voi tehdä 

yksittäisen kuluttajan hyväksi oikeudenkäynnissä, jossa kysymys on kulut-

tajan oikeuksista. 

Vuoden 1974 lainsäätäjää ei kuitenkaan ole aihetta moittia toteamusta 

pitemmälle. Muiden julkisten asiamiesten osalta sääntely on vielä hajanai-

sempaa tai puuttuu kokonaan. Jälkimmäisessä tilanteessa herää jo edellä 

viitattu primäärikysymys, saako julkinen asiamies ottaa osaa yksittäiseen ja 

yksilölliseen oikeudenkäyntiin. Kansainvälisesti tämä jakaa mielipiteitä.429 

Tutkimuksessa on kylläkin pidetty osallistumista sallittuna ja jopa suositelta-

vana, jos oikeudenkäynti edistää sitä ”yleistä etua”, jota julkisen asiamiehen 

oletetaan valvovan. Tästä myös seuraa tai oikeammin loogisesti seuraisi, et-

tä avustaminen ei, siihen oikeuttavista säännöksistäkin huolimatta, olekaan 

sallittua, kun oikeudenkäynti tai sen lopputulos on asiamiehen valvontateh-

tävien kannalta yhdentekevä. Vielä selvempää tämä on, jos osallistuminen 

on näille tehtäville vahingoksi. Ratkaisuvalta sen suhteen, mikä edistää, mikä 

vahingoittaa yleistä etua, on kuitenkin yksin julkisella asiamiehellä. Hänen 

avustamisoikeudestaan ei, kuten todettiin, saa tulla esikysymystä oikeuden-

käyntiin. Kannattaa muistaa, että julkisen asiamiehen päätöksestä avustaa 

yksittäistä oikeudenhakijaa ei tavallisesti saa valittaa, vaan se on nimen-

omaan laissa kielletty. Tosin valittaa ei saa siitäkään, että julkinen asiamies 

ei suostu antamaan apuaan. 

Kysymys siitä, miten hahmotetaan julkisen asiamiehen, esimerkkinä täs-

säkin kuluttaja-asiamies, antama oikeudellinen apu yksittäisessä oikeuden-

käynnissä, saattaa vaikuttaa akateemiselta teoretisoinnilta. Hahmotus kui-

tenkin yhtäältä osoittaa tarkastelulle välttämättömän kontekstin, toisaalta 

hakee tällaiselle avulle yhteyksiä vastaaviin instituutioihin. On myönnettävä, 

että hahmotus etsii sekin niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin tutki-

muksessa paikkaansa. Se ei niinkään johtune hahmotuksen vaikeudesta vaan 

asiamiesjärjestelmien nousemisesta vasta äskettäin tutkimuksen keskiöön.

Virkamiehen hoitamana asianajaminen oikeudenhakijan asiassa muis-

tuttaa melkoisesti julkista oikeusapua. Vastineensa julkisesta oikeusavus-

ta julkisen asiamiehen antama apu saa myös silloin, kun apu on oikeuden-

käynnin kustannusten korvaamista. Julkisessa oikeusavussahan on käytössä 

niin sanottu kahden palveluntuottajan malli: oikeutta hakeva voi saada apua 

429.  Ks. edellä jakso 5.2.1.
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joko oikeusaputoimiston oikeusavustajalta tai yksityiseltä lakimieheltä, jo-

ka puolestaan saa korvauksen työstään julkiselta vallalta.430 Kuten jäljem-

pänä tullaan näkemään, myös julkinen asiamies voi ulkoistaa oikeudenha-

kijan avustamisen oikeudenkäynnissä ”yksityiselle” lakimiehelle ja vastata 

tämän palkkiosta.431 Tässä tutkimuksessa konteksti kuitenkin paikannetaan 

muualle. Jos julkinen asiamies itse, hänen alaisensa virkamies tai julkiselta 

asiamieheltä korvauksen saava lakimies avustaa oikeudenhakijaa oikeuden-

käynnissä, kysymyksessä on oikeudenhakijan näkökulmasta ilmaiseksi saatu 

asianajopalvelu. Kannattaa huomata, että oikeutta hakeva voi saada tällaista 

palvelua monilta toimijoilta. Monet isot asianajotoimistot harjoittavat, usein 

PR-syistä, tällaista toimintaa, kansalaisjärjestöt tarjoavat ilmaisia lakimies-

palveluja kansalaisille, kun näillä on järjestön agendaa edistävä oikeuden-

käynti ja niin edelleen. 

Tällaisten ilmaisten palvelujen antamista ja usein jo niiden lupaamista 

kutsutaan yleisesti pro bono -toiminnaksi tai, kun kysymys on avustamises-

ta oikeudenkäynnissä, pro bono -asianajamiseksi. Nimet kuvaavat palvelun 

antajan näkökulmaa: sen sijaan niiden saamisella ei ole vakiintunutta nimi-

tystä, vaikkakin nimitystä pro bono -asianajaminen voidaan käyttää myös 

tässä yhteydessä. Ratkaisevaa joka tapauksessa aina on, että apua saava ei 

joudu maksamaan saamastaan asianajopalvelusta. Vaikka viitekehyksen va-

linnasta voidaan keskustella, kiistatonta joka tapauksessa on, että julkisen 

asiamiehen avustamisessa syntyy paljon samanlaisia ongelmia kuin muussa 

pro bono -asianajamisessa.

Myös toinen avustamisen muoto, kustannusten korvaaminen, sovittautuu 

yllättävän hyvin samaan viitekehykseen. Sivulliselta oikeudenkäyntiin saata-

vaa rahoitusta tutkitaan samassa oikeuksiin pääsyn kontekstissa. Sivullinen voi 

olla julkisen vallan lisäksi kansalaisjärjestö, joukkorahoitukseen lahjoittavat 

henkilöt tai yksityinen filantrooppi. Julkisen asiamiehen tapauksessa kysymys 

on ”vastikkeettomasta” eli lahjanluonteisesta sivullisrahoituksesta, koska jul-

kinen asiamies ei peri avustaan maksua, ei vaadi maksamaansa rahamäärää 

myöhemmin takaisin eikä odota muutakaan vastiketta. Tällainen sivullisra-

hoitus tuottaa samoin lähes saman kysymyksenasettelun kuin muilta tahoilta 

saatu rahoitus, jota ei ole tarkoitus periä takaisin sen saajalta.432 Ohimennen 

430.  Koulu 2017b s. 271. 
431.  Ks. jäljempänä jakso 7.3.2.
432.  Koulu 2020 s. 213.
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todettakoon, että vastikkeeton sivullisrahoitus aikaansaa paljon pahempia 

ongelmia kuin vastikkeellinen (eli takaisinperittävä) sivullisrahoitus. Tämä 

johtuu siitä, että prosessilait eivät siihen lainkaan varaudu, vaikka vastikkeel-

linen sivullisrahoitus, esimerkkinä praktiikkarahoitus, on ikivanha ilmiö.433 

7.2.2 Kustannusten korvaamista

Kuten edellä todettiin, oikeudenhakijan auttaminen voi olla pelkästään oi-

keudenkäynnin rahoittamista. Siinä julkinen asiamies ei osallistu asianaja-

miseen oikeudenhakijan lakimiehenä, toisin sanoen työpanoksellaan vaan 

sen sijaan rahallisella avulla. Rahallinen apu voi toki liittyä myös oikeuden-

hakijan perinteiseen avustamiseen eli tämän asian ajamiseen oikeudenkäyn-

nissä. Rahallinen auttaminen tarjoaa paljon enemmän muunnelmia kuin 

oikeudenhakijan auttaminen asiaa ajamalla. Asian ajamista on vaikea ra-

joittaa tai osittaa. Asianajamisen on toisin sanoen oltava kokonaisvaltaista 

ja vähintäänkin yhden oikeusasteen käsittelyt kattavaa. Asianajamista ei voi 

esimerkiksi rajoittaa asian valmisteluun tai pääkäsittelyyn. Teknisesti se toki 

on tehtävissä, mutta tällaisen avustamisen tuloksellisuudesta ei voi puhua. 

Rajoitettu tai oikeammin supistettu avustaminen tarjoaa enintään moraalista 

433.  Ks. Koulu 2020 s. 174.

Kaavio 8: Oikeudellinen apu

Oikeudellinen 
apu

ASian ajaminen

Toimeksi anto ulko puoliselle

Rahallinen  apu

Kustannusten 
(jälki käteinen) korvaaminen
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tukea. Asianajamista ei myöskään voi jakaa niin, että osasta vastaa julkinen 

asiamies (tai hänen alaisensa virkamies), osasta taas huolehtii oikeudenha-

kijan hankkima lakimies. Lisäksi avustamisen on oltava reaaliaikaista, toisin 

sanoen ajoituttava oikeudenkäynnin käsittelyvaiheisiin.

Sen sijaan rahamääräisessä auttamisessa julkinen asiamies voi monin 

tavoin säännellä niin apunsa ajankohtaa kuin määrääkin. Ensimmäisessä 

julkinen asiamies voi joko lupautua etukäteen maksamaan kustannuksia – eli 

antaa siitä vastuusitoumuksen ennen oikeudenkäyntiä – tai päättää korvata 

oikeudenhakijalle syntyneet kustannukset vasta, kun oikeudenkäynti on vie-

ty päätökseen, lopputulos ja kustannusten määrä tiedetään. Toisessa muun-

nelmassa taas julkinen asiamies voi korvata vain murto-osan kustannuksista 

tai kustannuksia asettamaansa enimmäismäärään saakka. Enimmäismäärä 

on tietenkin paikallaan silloin, kun korvaamiseen sitoudutaan ennen oikeu-

denkäyntiä. Näin oikeudenhakija pakotetaan ajamaan asiaansa kustannus-

tehokkaasti suhteessa riitaintressiin. Apu voidaan myös sitoa ehtoihin, esi-

merkiksi siihen, että oikeudenhakija myötävaikuttaa oikeudenkäynnissä, ei 

luovu kanteesta tai tee sovintoa vastapuolen kanssa ilman julkisen asiamie-

hen lupaa. Ohimennen todettakoon, että vastaavat määräykset ovat yleisiä 

myös kaupallisissa asianajotoimeksiannoissa, joten niitä on helppo pitää 

kohtuullisina myös vastikkeettomassa oikeudellisessa avussa.

Rationaalisesti ajatellen myöhempi harkinnanvarainen päätös kustan-

nusten korvaamisesta olisi suositeltava. Sillä vältettäisiin lähes kaikki ne ju-

ridiset ongelmat, joita etukäteinen sitoumus kustannusten korvaamisesta 

aiheuttaa. Eri asia on, että varovainen oikeudenhakija tietenkin vaatii en-

nakkositoumuksen, ennen kuin hän ryhtyy oikeudenkäyntiin. Tällainen si-

toumus tuo kuitenkin mukanaan vastuusitoumuksille tyypillisen ongelma-

vyyhden: milloin julkinen asiamies on sitoutunut korvausvastuuseen, miten 

julkisen asiamiehen antamaa sitoumusta tulkitaan, mitä ehtoja siihen voi-

daan liittää, voidaanko sitoumus peruuttaa, ovatko sen ehdot kohtuullistet-

tavissa ja niin edelleen. Myös epätyypillisiä, vaikkakin muissa yhteyksissä 

konkretisoituvia kysymyksiä syntyy, kuten vähennetäänkö korvattavista kus-

tannuksista se, mitä vastapuoli maksaa oikeudenkäyntikuluina tai oikeuden-

hakija saa muista rahoituslähteistä. Nämä kysymyksenasettelut ovat tuttuja 

oikeusturvavakuutuksista, osaksi myös vastuuvakuutuksista.434 On luultavaa 

434.  Ks. lähemmin Koulu 2020 s. 157.
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(lähemmin tässä niihin ei puututa), että samat periaatteet tulevat sovellet-

tavaksi, oli kysymyksessä vakuutus tai julkisen asiamiehen sitoumus. Asia 

erikseen on, että julkisen asiamiehen vastuusitoumuksiin (ja korvaamiseen 

yleensä) liittyvät riidat tulevat ratkaistaviksi yleisissä tuomioistuimissa, osa-

puolina julkinen asiamies ja sitoumuksen saanut oikeudenhakija. Toisin kuin 

vakuutukseen perustuvassa vastuussa oikeudenhakijan käytettävissä ei ole 

maksutonta vakuutuslautakuntaa. Access to justice -näkökulmasta riidat kor-

vauksesta ovat pahin mahdollinen lopputulos: oikeudenhakija saa riesak-

seen alkuperäisen riidan lisäksi uuden riidan toisen vastapuolen eli julkisen 

asiamiehen kanssa.435 

7.3 Henkilösuhteet asianajollisessa 
avustamisessa

7.3.1 Perussuhde avustaja/avustettava

Lakitekstien perusteella julkinen asiamies auttaa kansalaisia oikeuksiinsa 

ennen kaikkea avustamalla tätä oikeudenkäynnissä. Tosin laki antaa varsin 

arkaistisen kuvan siitä, miten kansalaista ”avustetaan”. Esimerkiksi kulut-

taja-asiamiehen kohdalla avustaminen näyttää tarkoittavan, että julkinen 

asiamies tai hänen määräämänsä virkamies yksinkertaisesti saapuu oikeu-

den istuntoon ja alkaa ”avustaa” asianosaiseksi joutunutta kuluttajaa (laki 

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 12 §). Kuva on harhaanjohtavuuteen saakka 

yksinkertaistettu. Avoimeksi jää, missä oikeudenkäynnin vaiheessa avusta-

minen alkaa tai päättyy taikka mikä on avustettavan kuluttajan ja häntä aut-

tavan julkisen asiamiehen tai tämän alaisen virkamiehen suhde, esimerkik-

si mikä vastuu avustajalla on toimistaan. Lakitekstistä päätellen ja hieman 

karrikoiden avustaminen alkaa, kun avustaja ilmaantuu istuntoon ja pää-

tyy, kun istunto loppuu ja avustaja poistuu istuntosalista.436 Sisällöllisesti 

435.  Sitoumukset tulisi tällaisten erimielisyyksien välttämiseksi laatia mahdollisimman sel-
keiksi ja yksinkertaisiksi. Niitä ei saisi rasittaa tulkinnanvaraisilla ehdoilla kuten oikeudenha-
kijan myötävaikutuksella oikeudenkäynnissä. Vähintäänkin on määriteltävä tarkasti se, mitä 
oikeudenhakija saa tehdä tai hänen pitää tehdä. Ymmärrettävää toki on, että sitoutunut asia-
mies haluaa varmistaa, että rahoitettu oikeudenhakija ei tee tyhjäksi julkisen asiamiehen apua.   
436.  Tosiasiallisesti avustaminen ei tietenkään ole ollut koskaan näin suoraviivaista. Avustajan 
oli hyvissä ajoin saatava tieto oikeudenkäynnistä (tieto tuli yleensä oikeudenhakijalta), hänen 
oli pakko jossain määrin perehtyä asiaan ja keskustella oikeudenhakijan kanssa siitä, miten 
oikeudenkäynnissä toimittaisiin, toisin sanoen mitä tämä halusi. 
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avustaminen koostui istunnon aikaisista prosessitoimista (ennen kaikkea 

vaatimuksista ja väitteistä) tai oikeudenhakijalle annetuista neuvoista näi-

hin prosessitoimiin. Varhaisen lainsäädännön aikaan (eli 1970-luvulla) kuva 

jossain määrin vastasikin todellisuutta. Oikeudenkäynti muodostui pitkälti 

itsenäisistä ja irrallisista istunnoista. Niinpä tavallaan ymmärrettävää oli, et-

tä tieteellistä keskustelua käytiin etupäässä siitä, tarvittiinko avustamiseen 

kuluttajan ”suostumus”.437 Keskustelun taustalla oli yksimielisyys siitä, että 

julkinen asiamies ei voinut yllättäen ilmaantua istuntoon ja ryhtyä ”avusta-

maan” oikeudenhakijaa vastoin tämän tahtoa. 

Vuoden 1993 alioikeusuudistus modernisoi riita-asian oikeudenkäynnin, 

mikä muutti avustajan toimenkuvaa aikaisemmasta. Oikeudenkäynti jäsen-

tyy selkeästi valmisteluun (joka voi olla kirjallista tai suullista) ja pääkäsitte-

lyyn (joka on periaatteessa suullinen). Kiistatonta toki on, että avustaminen 

myös julkisen asiamiehen tarjoamana palveluna sallitaan missä oikeuden-

käynnin vaiheessa tahansa. Jotta avustaminen kuitenkin olisi tehokasta, 

avustamisen tulisi kattaa koko oikeudenkäynti, toisin sanoen avustamisen 

pitäisi alkaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (käytännössä viimeis-

tään valmistelussa) ja päättyä vasta, kun asiassa on saatu lainvoimainen tuo-

mio. Lisäksi avustamista tulisi edeltää asianmukainen perehtyminen asiaan 

yhdessä avustettavan kanssa.438 Julkisoikeudellinen asianajaminen ei tässä 

suhteessa eroa siitä valmistautumisesta, joka on sääntönä kaikissa asianaja-

misen toimeksiannoissa.439 Oikeudenkäynnin arkkitehtuuri saa näin ollen 

aikaan sen, että avustaminen on muuttunut kertaluonteisesta läsnäolosta 

yksittäisessä istunnossa pitkäaikaiseksi sitoutumiseksi asianajamiseen. Jos 

ajatellaan oikeudenhakijan asianajamista ja ulkonaista menettelynkulkua, 

tässä tutkimuksessa tehty ero oikeudenkäynnistä huolehtimiseen (luku 5) 

ja oikeudenkäynnissä avustamiseen (luku 6) ei välttämättä paljoakaan näy 

käytännössä.440 Toki selvää on, että muissa suhteissa – esimerkiksi kuka on 

437.  Kirjallisuudessa todettiin myös, että avustustehtävän siirtäminen toiselle vaatii oikeuden-
hakijan (tässä tapauksessa kuluttajan) suostumuksen. Ks. Kivivuori ym 1978 s. 217. 
438.  Kuten edellä todettiin, näin toimittiin suurella todennäköisyydellä (tutkimustietoa siitä ei 
ole) jo ennen vuoden 1993 alioikeusuudistusta. Avustamisen vanha rutiini näin ollen luultavasti 
säilyi, mitä tuli avustajan ja avustettavan suhteeseen, suurin piirtein entisellään.  
439.  Valmistautumisesta oikeudenkäyntiin ks. Boye 2004 s. 157 ja valmistautumisesta institu-
tionaaliseen sovitteluun ks. Ristvedt-Nisja 2008 s. 179.
440.  On ilmeistä, että modernissa oikeudenkäynnissä avustaminen tuo mukanaan suurem-
man työmäärän kuin 1970-luvun vanhakantaisessa oikeudenkäynnissä. Lisääntynyt työmäärä 
selittänee osaksi sen, miksi oikeudenkäyntikynnyksen merkittävä nousu ei ole johtanut laaja-
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asianosainen tai kuka vastaa oikeudenkäynnin kustannuksista – perustavan-

laatuinen ero säilyy. 

Tutkimuksessa on pidetty selvänä, että avustaminen oikeudenkäynnissä 

edellyttää autettavan suostumusta.441 Tässä tutkimuksessa katsotaan, että 

suostumus on tosiasiallisesti toimeksiantotyyppinen sopimus, eli saman-

kaltainen kuin niin sanottu kaupallinen asianajotoimeksianto. Tulkintaan 

”suostumuksen” välttämättömyydestä oli hyvin helppo päätyä. Auttaminen 

”viran puolesta” – toisin sanoen riippumatta autettavan tahdosta – on peri-

aatteessa mahdotonta ja käytännössä tuloksetonta. Lisäksi julkinen asiamies 

tarvitsee itse avustamisessa autettavan oikeudenhakijan myötävaikutusta, 

vähintäänkin sen, että tällä on vaatimuksia (tai syytä väitteisiin) ja että tämä 

pysyy niissä, usein myös faktatietoja tapahtumista ja niissä esiintyvistä hen-

kilöistä. Kuten edellä todettiin, kaiken oikeudellisen auttamisen ja erityisesti 

julkiselta asiamieheltä saadun ilmaisen avun ongelma onkin ollut, että au-

tettava luopuu vaatimuksistaan tai tekee huonon sovinnon – ja tavallaan ve-

tää maton auttamiselta, pahimmillaan nolaa näin häntä avustavan julkisen 

asiamiehen!442 Vaikka näin ei kävisikään, avustaminen menee joka tapauk-

sessa hukkaan julkisen asiamiehen muiden tehtävien kannalta, koska se ei 

tuota oikeudellista lopputulosta. Avustaminen ensisijaisesti palvelee, kuten 

edellä todettiin, julkisen asiamiehen päätehtäviksi koettua toimialan valvon-

taa ja kehittämistä. Jos oikeudenkäynti kuivuu tyhjiin, julkinen asiamies ei 

saa oikeudenkäynnistä sitä edullista ennakkotapausta, jota hän voisi käyttää 

hyväksi valvonnassa tai muissa samankaltaisissa asioissa. 

On myönnettävä, että käytetyllä nimityksellä ei ole merkitystä. Kielen-

käyttö, joka asettaa ”suostumuksen” avustamisen ehdoksi, ei sinänsä ole 

väärin. Eri asia on, että myös suostumus-konstruktiossa pitää vähintäänkin 

määritellä yhtäältä avustavan julkisen asiamiehen (tai hänen alaisensa vir-

kamiehen) asianajamisvelvollisuudet, toisaalta apua saavan oikeudenhaki-

jan myötävaikutusvelvollisuudet. Suostumuksen näkeminen toimeksianto-

na kuitenkin suuresti auttaa tässä suhteessa. Se tuo samalla esiin sen, että 

oikeudenhakijan avustaminen sisältää myös vastuuta: oikeudenhakijalla on 

mittaisempaan avustamiseen julkisen asiamiehen toiminnan muotona. 
441.  Koulu 2020 s. 247. Tietenkään mikään ei estä liittämästä siihen erityispiirteitä, jotka ovat 
tuotavissa esiin jo kielenkäytössä. Suostumuksen tai avustustoimeksiannon sijasta voitaisiin 
puhua esimerkiksi ”avustamissopimuksesta”.
442.  Ks. Koulu 2017a s. 53.
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oikeus edellyttää ammattitaitoista asianajamista myös julkiselta asiamie-

heltä. Avustaminen ei saa olla diletanttimaista puuhailua. Siitä, onko vastuu 

samanlaista, lievempää vai ankarampaa kuin kaupallisissa asianajotoimek-

siannoissa, on toki syytä keskustella. Julkisen asianmiehen antama apuhan 

on, kuten edellä todettiin, sen saajalle maksutonta.443 Hyvä avustustoimek-

sianto – tässä yhteydessä luontevasti ”avustamissopimus” – määrittelee sa-

malla myös avustavan julkisen asiamiehen vastuun. Asia erikseen on, missä 

määrin vastuuta rajoittavat sopimusehdot ovat tai nykytilaa ajatellen olisivat 

näissä sopimuksissa sallittuja. Yksityisen ja viranomaisen sopimuksissa nii-

tä ei tavallisesti hyväksytä, ja on vaikea keksiä perustetta sille, että asia olisi 

toisin oikeudenkäyntiin liittyvissä sopimuksissa.

Kun julkinen asiamies sopii avustamisesta, se tuo perustavanlaatuisen 

muutoksen säännöksiin, jotka ohjaavat hänen toimintaansa. Ennen sopi-

musta yhteyttä ottaneen kansalaisen asian (jota kutsutaan perinteisesti ”kan-

teluksi” tai ”valitukseksi”) käsittely julkisessa asiamiehessä on hallintoa. Ku-

ten edellä todettiin, hallintolakia sovelletaan asiamiehiin ja valtuutettuihin 

sikäli kuin kyseinen erityislaki ei toisin säädä.444 Erityissäännökset luonnolli-

sesti syrjäyttävät yleislain säännökset. Periaatteessa hallintolain yleiset sään-

nökset viranomaisen velvollisuuksista ovat voimassa oikeudenkäynneissä-

kin (6 ja 31 §), koska niitä syrjäyttäviä erityissäännöksiä ei ole.445 Säännökset 

määräävät painotetusti yhteyttä ottaneen oikeudenhakijan ja julkisen asia-

miehen suhdetta, kuvainnollisesti ensimmäisen oikeutta saada asiansa käsi-

tellyksi viranomaisessa. Enemmän tai vähemmän potentiaalinen vastapuoli 

jää etäälle. Kun avustamispäätös on tehty ja asiasta on tullut avustamisasia 

(termi tässä), sovellettavaksi tulevat tässä tutkimuksessa omaksutun käsi-

tyksen mukaan toimeksiantoja koskevat säännöt. Ne ovat osaksi kodifioitu 

arkaistiseen kauppakaaren 18 lukuun, osaksi ne ovat voimassa tavanomais-

oikeudellisesti. Sääntelyn kohdistuminen ei kylläkään säädöksen vaihtuessa 

ratkaisevasti muutu, sillä myös kauppakaaren 18 luku määrää sekin ennen 

kaikkea toimeksiantajan (päämiehen) ja toimeksisaajan suhdetta.446 

443.  Maksuttomuus ei kylläkään ole käsitteellinen välttämättömyys vaan empiirinen pääsään-
tö. Muun muassa Puolassa julkiset asiamiehet perivät maksuja niiden puoleen kääntyneiltä 
oikeudenhakijoilta. Ks. lähemmin Hodges ym 2012 s. 380.
444.  Näin Niemivuo ym 2010 s. 106. He mainitsevat esimerkkeinä tasa-arvovaltuutetun, vä-
hemmistövaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun.
445.  Ks. edellä jaksot 4.2 ja 5.4.
446.  Toimeksiannosta edustussopimuksena ks. esimerkiksi Saarnilehto ym 2001 s. 1013.
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Kuten edellä todettiin, julkisia asiamiehiä koskeva lainsäädäntö ei ota 

kantaa apua antavan julkisen asiamiehen ja sitä saavan asianosaisen suhtee-

seen. Tämä jättää vastauksia hakevalle kaksi vaihtoehtoa. Niistä ensimmäi-

sessä suhteeseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin kaupalliseen asianajo-

toimeksiantoon yleensä, toisessa taas suhde julkinen asiamies-avustettava 

oikeudenhakija on totaalisesti tai jossain yksityiskohdassa erilainen. Ensim-

mäinen eli rinnastava yhteistulkinta houkuttelee praktisuudellaan: se tarjoaa 

valmiit ratkaisuohjeet useimpiin suhteessa aktualisoituviin ongelmiin. Vaik-

ka asianajotoimeksiantoja koskevaa lakia ei ole, toimeksiantoon sovellettavat 

periaatteet ovat pitkälti vakiintuneet ammatillisen ja sittemmin osaksi legali-

soidun itsesääntelyn kautta. Sääntelypohjan tarjoaisivat näin joko asianaja-

jien tapaohjeet tai laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista (715/2011). 

Tosin käytännössä kumpaakin kautta päädytään yleensä samaan lopputu-

lokseen, sillä laki tosiasiallisesti tiivistää tapaohjeet ”velvollisuudet” otsikolla 

varustettuun, hyvin yksityiskohtaisen pykälään (8 §). Toisessa vaihtoehdos-

sa joudutaan sen sijaan lähtemään tyhjästä, eli poikkeuksellisen avoimesta 

tulkintatilanteesta.

Väite valmiista sääntöpohjasta vaatii kylläkin perusteluja, toisin sanoen 

vastaamista kysymykseen, mitkä lakimiesavustajaa koskevat tapaohjeet tu-

levat sovellettaviksi oikeudenhakijan ja avustamisen välisessä suhteessa. 

Esimerkiksi asianajajan tapaohjeet sisältävät yksityiskohtaiset määräykset 

otsikon ”Asianajaja ja asiakas” otsikon alla: määräyksiä on tehtävän vastaan-

ottamisesta, vastuun rajoittamisesta, tärkeiden ratkaisujen hyväksyttämises-

tä, sovinnon tekemisestä sekä tehtävästä luopumisesta.447 Selvää tietenkin on, 

että tapaohjeet eivät voi tulla suoraan sovellettaviksi, kun oikeudenhakijaa 

avustaa julkinen asiamies itse tai hänen siihen määräämänsä virkamies. He 

eivät ole ammattieettisen sääntelyn piirissä. Asiallisesti tapaohjeen määrä-

ykset tuntuvat oikeutetuilta ja tarpeellisilta tällöinkin. Lähtökohtaa tukee ha-

vainto, että useimmat tapaohjeet ovat enemmän tai vähemmän johdettavissa 

toimeksiantoja koskevista yleisistä periaatteista. Ne ovat pitkän kehityksen 

konkretisoimia periaatteita. Sitä paitsi on vaikea keksiä, miten suhde määräy-

tyisi, ellei samoja tai samankaltaisia sääntöjä käytettäisi. Tapaohjeiden sään-

telemät seikat ovat kylläkin sopimusvapauden piirissä, joten oikeudenhaki-

ja ja oikeudellinen avustaja voivat sopia toisinkin. Ellei muuta kuitenkaan 

447.  Ks. lähemmin Ylönen 2018 s. 356.
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ole sovittu, olettamukseksi on luvallista ottaa se, että tapaohjeiden mukaiset 

säännöt vallitsevat myös julkisoikeudellisessa asianajamisessa.

Totta tietenkin on, että avustustoimeksianto julkiselle asiamiehelle poik-

keaa melko tavalla normaalista asianajotoimeksiannosta, vaikka yhteisiä piir-

teitä onkin paljon. Julkinen asiamies ei peri palkkiota vaan päinvastoin sijoit-

taa omia varojaan oikeudenkäyntiin, julkisella asiamiehellä on yleensä omia 

yleiseen etuun palautuvia tavoitteita, joita kaupallisissa toimeksiannoissa ei 

ole, ja niin edelleen. Julkisen asiamiehen rooli poikkeaa myös pro bono -asi-

anajajan roolista. Jälkimmäisellä ei periaatteessa ole muita kuin filantroop-

pisia intressejä tai jos niitä on, ne eivät liity samalla tavalla julkiseen etuun.

Rinnastava yhteistulkinta nousi esiin aikanaan kuluttajasuojalainsää-

dännön syntyessä. Kuluttaja-asiamiestähän voidaan, kuten havaittiin, pitää 

Suomessa ensimmäisenä modernina eli yksityisen sektorin julkisena asia-

miehenä, vaikka asiamiehen nimikettä käytettiin lainsäädännössä ennenkin. 

Alusta alkaen ja oikeastaan sitä edes miettimättä omaksuttu yhteistulkinta 

ei tuolloin eikä myöhemminkään herättänyt vastustusta, koska se antoi nä-

ennäisesti valmiit vastaukset kaikkiin esille nouseviin ongelmiin. Kuluttajal-

la oli näin ollen oikeus kieltäytyä tarjotusta oikeudellisesta avusta. Jos hän 

avun hyväksyi, hän oli suhteessa tavanomainen päämies, joka oli oikeutettu 

antamaan ohjeita siitä, miten hänen asiaansa ajetaan.448 Vaikkakaan sitä ei 

suoraan sanottu, kuluttajalla oli nähtävästi oikeus milloin tahansa ja mis-

tä syystä tahansa peruuttaa julkiselle asiamiehelle antamansa suostumus, 

toisin sanoen toimeksianto. Jos yhteistulkinta viedään vastuuseen, julkisen 

asiamiehen oli korvausvastuun ja virkavastuun uhalla ajettava kuluttajan asi-

aa ”huolellisesti, täsmällisesti, joutuisuudella ja tarpeettomia kustannuksia 

aiheuttamatta”. Näinhän asianajamisen standardit määritellään luvan saa-

neista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (8.1 § 6-k). 

Sen sijaan laki ei sälytä toimeksiantajalle eli vanhahtavasti päämiehelle 

minkäänlaisia velvollisuuksia. Hänen ei tarvitse myötävaikuttaa eikä koordi-

noida toimiaan avustamiseen. Säännöksiä ei ole sen enempää kaupallisissa 

asianajotoimeksiannoissa kuin julkisen asiamiehen saamissa avustustoimek-

siannoissa. Kaupallisissa toimeksiannoissa tällaisia säännöksiä ei tarvitakaan, 

koska päämiehen omakohtainen intressi – halu voittaa oikeudenkäynti ja 

velvollisuus maksaa lakimiehen palkkio – sekä pitää huolen myötävaikutuk-

448.  Ks. esimerkiksi Wilhelmsson 1991 s. 64.
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sesta että estää omatoimista asianajamista. Tosiasiallisesti valtasuhteet ovat 

varmasti toiset: julkisen asiamiehen vaikutusvalta (varsinaista valtaahan hä-

nellä ei ole) on verrattomasti suurempi. Julkiselta asiamieheltä saatu apu on 

arvokas taloudellinen, henkinen ja taktinen etu oikeudenkäynnissä. Oikeutta 

hakeva tavoittelee sitä eikä suin surmin halua sitä menettää. Hän luultavasti 

parhaansa mukaan myötävaikuttaa eikä luultavasti juuri häiritse asianajoa-

kaan: tosiasiallisena riskinä on, kuten edellä havaittiin, lähinnä vain se, että 

oikeudenhakija suostuu vastapuolen tarjoamaan sovintoon, jossa julkisen 

asiamiehen oikeudenkäyntiin liittämät tavoitteet jäävät saavuttamatta.449

Tutkimuksessa huomio on keskittynyt oikeudenhakijan ja häntä auttavan 

julkisen asiamiehen suhteeseen. Kannattaa kuitenkin huomata, että julkisen 

asiamiehen osallistuminen oikeudenkäyntiin ulottaa vaikutuksensa myös vas-

tapuoleen. Totta on, että vaikutukset ovat enimmäkseen tosiasiallisia eikä tul-

kinnallisia, joskaan se ei anna oikeutusta niiden sivuuttamiseen. Vaikutukset 

kun kiistatta heijastuvat vastapuoleen. Julkisen asiamiehen ryhtyminen avus-

tajaksi muuttaa oikeudenkäynnin taktista asetelmaa. Vaikka tämä muutos 

on tosiasiallinen (eikä niinkään juridinen), se on paljon merkittävämpi kuin 

liikkumavarassa muodostuvat, suhteellisen vähäiset erot. Julkisen asiamiehen 

argumentaatiolla, etenkin kun se koskee laintulkintaa ja toimialan käytän-

teitä, on paljon suurempi psykologinen uskottavuus kuin ”yksityisen” oikeu-

denhakijan perusteluilla. Julkinen asiamies on lähtökohtaisesti puolueeton 

viranomaistaho, joka antaa lausumansa alan asiantuntijana ja virkavastuulla. 

Vastapuoli ei myöskään voi hevin turvautua tavanomaisen näännytys- ja vii-

vytysstrategiaan. Julkisen asiamiehen voimavarat ja sitoutuminen ovat toista 

luokkaa kuin yksityishenkilön – ainakin teoriassa. Samalla oikeudenkäynnin 

erityinen ja yleinen merkitys kasvaa, koska julkinen asiamies hakee tavallisesti 

ennakkoratkaisua.450 Näin vastapuoli joutuu panostamaan oikeudenkäyntiin 

449.  Tutkimuksessa yhdeksi riskiksi on katsottu, että kuluttaja jättää asian sillensä tai jopa 
luopuu kanteestaan. Tämä vaara lienee lopulta minimaalinen, koska kanteesta luopuminen 
tulkitaan oikeudenkäynnin häviämiseksi ja asianosainen joutuu korvaamaan voittaneen vasta-
puolen oikeudenkäyntikulut. Prosessilaki ei tunne exit-mahdollisuutta, jossa oikeudenkäyntiin 
lähtenyt riitapuoli pystyisi joko ilman korvausvastuuta tai alennetulla korvausvastuulla irtaan-
tumaan oikeudenkäynnistä. Tämä pakottaa avustamiseen kerran suostuneen oikeudenhakijan 
jatkamaan oikeudenkäyntiä voiton tai sovinnon toivossa. 
450.  Julkisten asiamiesten merkitys ennakkoratkaisujen tuottajana on saanut osakseen yllät-
tävän niukalti huomiota. Ennakkoratkaisuja tulisi saada niin sanotuissa arkipäivän kiistoissa. 
Ks. Lindell 2006 s. 82. Niissä taas intressit ovat tavallisesti pieniä, joten oikeudenkäyntikynnys 
on niin korkea, ettei tavallinen ennakkopäätösmekanismi toimi. Kiistaa ei tuoda koskaan tuo-
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tavanomaista enemmän. Aina tätä vaikutusta ei ole. Ennakkoratkaisun hait-

ta eli prejudisiaalinen vaikutus tulevissa oikeudenkäynneissä ei välttämättä 

kohdistu vastapuoleen, joka voi hyvinkin luottaa siihen, että hänelle ei satu 

jatkossa vastaavanlaisia tapauksia. Toiseksi vastapuoli voi, kuten edellä to-

dettiin, myös hyötyä julkisen asiamiehen avustamisesta, koska niin sanottu 

kuluriski laskee. Vaikka avustetun oikeudenhakijan oikeus korvaukseen siir-

tyy lain tai sopimuksen perusteella julkiselle asiamiehelle, kustannukset eivät 

tavallisesti nouse niin korkeiksi kuin puhtaasti kaupallisessa asianajamisessa. 

Lisäksi tuomioistuin ei välttämättä sovella kuluvastuuta samalla ankaruudella 

kuin normaalisti. Valtion taloudellinen kantokyky ei ole yhtä heikko kuin yk-

sityisen oikeudenhakijan, jolle korvaus oikeudenkäyntikuluista on elintärkeä. 

Kolmanneksi vastapuoli luultavasti kokee, että julkisen asiamiehen mu-

kaantulo oikeudenkäyntiin rajoittaa hänen toimintavapauttaan omassa asi-

anajamisessaan. Vastapuoli toimii yleensä alalla, jota asiamies valvoo, joten 

vastapuoli on jatkuvasti tekemisissä valvovan viranomaisen kanssa. Vasta-

puolen on näin syytä varoa kärjistämättä liiaksi vastakohtaisuutta (’älä ärsy-

tä valvovaa viranomaista’ -syndrooma). Valvonnan silmätikuksi päätyminen 

merkitsee tarpeettomia liiketoiminnan kustannuksia ja huonoa mainetta 

potentiaalisten asiakkaiden silmissä. Näin voidaan sanoa, että julkisen asia-

miehen mukaantulo parantaa merkittävästi apua saavan oikeudenhakijan 

strategista asemaa oikeudenkäynnissä, vaikkakaan suoranaisia taktisia hyö-

tyjä ei aina voitaisikaan osoittaa.

7.3.2 Kuka avustaa?

Oikeudenhakijan avustamista sääntelevät lait olettavat, että julkinen asia-

mies itse tai alaisensa virkamiehen kautta avustaa henkilökohtaisesti oikeu-

denhakijaa oikeudenkäynnissä.451 Lain antama kuva on kuitenkin arkais-

tinen ja oli sellainen jo lakia säädettäessä. Julkisen asiamiehen (tai hänen 

alaisensa) ei suinkaan tarvitse itse avustaa oikeudenhakijaa. Julkisen asia-

mies saa ulkoistaa avustamisen, toisin sanoen hän voi käyttää tehtävään 

mioistuimeen. Totta onkin, että ennakkoratkaisuja syntyy yleisimmin isoissa, enemmän tai 
vähemmän kaupallisissa riidoissa, joita taas ei usein esiinny. Julkinen asiamies voi näin oikeu-
dellisella avullaan tuottaa toimialueelleen kattavan ennakkoratkaisujen verkon.   
451.  Poikkeus on laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta (1326/2014). Lain mukaan valtuutettu voi 
vaihtoehtoisesti joko avustaa oikeudenhakijaa tai hankkia tälle ”oikeusapua” (7 §). 
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yksityistä ammatinharjoittajaa eli asianajajaa tai oikeudenkäyntiavustajaa. 

Tällaista ulkopuolista henkilöä kutsutaan tässä tutkimuksessa ”avustavaksi 

yksityiseksi lakimieheksi” tai lyhyemmin ”yksityiseksi lakimieheksi”, jos se 

on tarpeen tuoda esiin. Käsitteellisesti myös yksityisen lakimiehen käyttä-

minen lasketaan julkisen asiamiehen avuksi, eli oikeudenhakijan avustami-

seksi yksittäisessä oikeudenkäynniksi. Tämä kuitenkin edellyttää, että yksi-

tyinen lakimies saa toimeksiantonsa julkiselta asiamieheltä. Jos sen sijaan 

oikeudenhakija itse palkkaa lakimiehensä mutta julkinen asiamies maksaa 

siitä aiheutuvat kustannukset, käytännössä lakimiehen palkkion, julkisen 

asiamiehen apu siirtyy toiseen auttamisen kategoriaan, kustannusten kor-

vaamiseen eli oikeudenkäynnin rahoittamiseen.452 

Avustava yksityinen lakimies on tyypillisesti itsenäinen ammatinharjoit-

taja tai tällaisen ammatinharjoittajan palveluksessa oleva henkilö. Vaikka 

avustamisen ulkoistaminen näyttää tekniseltä ja praktiselta järjestelyltä, se 

ei sitä suinkaan ole. Itse asiassa se tuo mukanaan uuden ongelmien kokonai-

suuden. Se johtuu siitä, että perusavustamisen selkeä kaksiasianosaissuhde 

julkinen asiamies/oikeudenhakija muuttuu ulkoistamisessa kolmikantai-

seksi. Kysymyksenasettelu seuraa tätä muutosta, jolloin se muuttuu olennai-

sesti monimutkaisemmaksi. Joudutaan nimittäin samanaikaisesti kysymään, 

millaisen sisällön saavat suhde oikeudenhakija/julkinen asiamies, suhde 

oikeudenhakija/avustava lakimies ja viimeisenä suhde julkinen asiamies/

avustava lakimies.453 Muutos on niin merkittävä, että yksityisen lakimiehen 

käyttäminen asianajamiseen oikeudenkäynnissä vaatisi periaatteessa erilli-

sen luvan oikeudenhakijalta.454 Sen sijaan erillistä lupaa ei tarvita, kun jul-

kinen asiamies uskoo avustamisen alaiselleen virkamiehelle.

452.  Periaatteessa mahdollista on sekin, että yksityinen lakimies saa yhteisen toimeksiannon, 
toisin sanoen toimeksiantajia ovat sekä oikeudenhakija että julkinen asiamies. Tätä yhdistel-
mää voidaan sitäkin käsitteellisesti pitää (julkisen asiamiehen) oikeudenhakijan asianajolli-
sena avustamisena tai oikeammin asianajamisen ja kustannusten korvaamisen yhdistelmänä. 
Yhteistä toimeksiantoa on kuitenkin syytä visusti välttää sen tuomien jännitteiden takia. La-
kimiehellä on kaksi ohjeisiin oikeutettua päämiestä osaksi ristiriitaisine tavoitteineen. Tämä 
taas vie herkästi siihen, että lakimiehen lojaliteettivelvoite muuttuu jännitteiseksi ja hänen on 
pakko luopua toimeksiannosta.  
453.  Ohimennen todettakoon, että vastaavaa muutosta kysymyksenasettelussa ei tapahdu, kun 
julkinen asiamies käyttää avustamiseen ”alaistaan virkamiestä”. Virkamies on nimittäin epäitse-
näinen toimija, ja hänen suhteensa julkiseen asiamieheen määräytyy virkamiesoikeudellisesti.
454.  Varhaisessa kirjallisuudessa katsottiinkin nähtävästi juuri tästä syystä, että kuluttaja-
asiamies tarvitsi kuluttajan suostumuksen, jos hän siirsi ”avustustehtävän” toiselle. Ks. Kivi-
vuori ym 1978 s. 217. 
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Oma kysymyksensä on, mitä hyötyjä saavutetaan yksityisen lakimiehen 

käyttämisellä avustamistehtävässä. Niistä ehkä tärkein on, että pohja, jolla oi-

keudenhakijan asiaa oikeudenkäynnissä ajetaan, selkiintyy. Tämä seuraa sii-

tä, että yksityinen lakimies, joka saa toimeksiantonsa julkiselta asiamieheltä, 

on toimeksiannon alkuperästä huolimatta niin kaupallista asianajotoimek-

siantoa koskevan lainsäädännön kuin asianajamista koskevan ammatillisen 

sääntelyn piirissä. Sillä, että toimeksiantajana on viranomainen, ei vaikuta 

yksityisen lakimiehen asemaan tämän ajaessa asiaa, tässä tapauksessa avus-

taessa yksittäistä oikeudenhakijaa. (Toinen asia on, että viranomainen ehkä 

on eri asemassa myös toimeksiantoa tehdessään kuin yksityinen toimeksian-

taja). Jos sen sijaan julkinen asiamies tai hänen alaisensa virkamies avustavat 

oikeudenhakijaa, yksityiskohdissa avoimeksi jäi, miten pitkälle lainsäädäntö 

ja sääntely ulottuvat heihin. Vaikka yhteistulkinta olisi, kuten tässä esitetään, 

pääsääntö, julkisoikeudellisen avustamisen erityispiirteet tekevät poikkeuk-

set mahdollisiksi. Toinen etu asianajamisen ulkoistamisessa on, että sillä 

vältytään moniroolisuudelta ja siitä seuraavilta intressiristiriidoilta.455 Yk-

sityinen lakimies vain ajaa asiaa, eikä hänellä ole rasitteenaan esimerkiksi 

valvontaroolista seuraavia jännitteitä. Totta on, että jännitteet saattavat nä-

kyä niissä ohjeissa, joita julkinen asiamies voi antaa yksityiselle lakimiehelle. 

Sekin vältetään sillä, että ohjeita ei anneta vaan asianajamisen yksityiskohdat 

jätetään yksityisen lakimiehen harkittavaksi. Yleensähän lakimies ei saa eikä 

mielellään edes ota vastaan asianajamista koskevia neuvoja asiakkaaltaan. 

Liiallinen ohjeiden tyrkyttäminen tuottaa tavallisesti luottamuspulan ja toi-

meksiannosta luopumisen. 

Vaikka joiltakin ongelmilta vältytään, avustamisen ulkoistaminen tuo mu-

kanaan uuden ongelman: miten päätösvalta jakaantuu yksityisen lakimiehen, 

julkisen asiamiehen ja alkuperäisen oikeudenhakijan välillä? Ongelma pel-

kistyy kysymykseen, saako oikeudenhakija antaa ohjeita yksityiselle lakimie-

helle vai onko hänellä vain oikeus kieltää asianajaminen hänen nimissään. 

Periaatteessahan asiaa ajava lakimies ottaa ja saa ottaa sitovia ohjeita vain 

455.  Julkisen asiamiehen toimenkuvan kannalta on hyväksi, että hän ei liiaksi henkilökohtai-
sesti sitoudu yksittäisiin oikeusriitoihin. Vaarana nimittäin on, että kokonaisvastuu toiminta-
alueesta muuttuu joukoksi asianajamissuoritteita. Tosin tällä hetkellä tämä vaara on täysin 
teoreettinen, koska asiamiesten toiminnan ehdoton painopiste on toimialueen valvonnassa, 
sääntelyssä ja ”kehittämisessä”. Pikemminkin voidaan sanoa, että oikeudenhakijoiden autta-
minen yksittäistapauksissa on liian vähäistä ja suurempi aktiivisuus luultavasti tehostaisi myös 
muiden tehtävien hoitamista.   
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toimeksiantajaltaan. Jos toimeksiantajana on julkinen asiamies, oikeuden-

hakijan ”ohjeet” ovat vain neuvoja, ehdotuksia ja toivomuksia, joita lakimies 

kenties kuuntelee mutta joita hänen ei tarvitse seurata. Jos oikeudenhakija 

haluaa vahvemman aseman – toisin sanoen vallan antaa ohjeita – hänen on 

oltava toimeksiantaja. Tällöin julkisen asiamiehen rooli rajoittuu pakosti vain 

rahamääräiseen avustamiseen. Käytännössä oikeudenhakijan kustannusten 

maksaminen on luultavasti pakko sitoa ehtoon, toisin sanoen siihen, että hän 

ei anna yksityiselle lakimiehelle ohjeita, joita tämä ei hyväksy. Muunlaiset 

ohjeet luultavasti vievät luottamuspulaan, toimeksiannosta luopumiseen ja 

kustannuksiin menevän rahoituksen hyödyttömyyteen. Oikeudenhakijan 

määräämisvaltaa on näin lähes mahdotonta yhdistää julkisen asiamiehen 

antamaan apuun oikeudenkäynnissä, ajoi asiaa sitten käytännössä julkinen 

asiamies itse tai hänen toimistonsa lakimies.456 

Voidaan kysyä, kuinka tehokasta oikeudenhakijan avustaminen – asialli-

sesti siis asianajaminen hänen lukuunsa – yksittäisessä oikeudenkäynnissä 

on. Tehokkuus riippuu hieman käytetystä konseptista; ajaako asiaa julkinen 

asiamies itse, hänen alaisensa virkamies vai ulkopuolinen lakimies, joka saa 

toimeksiannon julkiselta asiamieheltä. Ensimmäisessä vaihtoehdossa oikeu-

denkäyntiin välittyy suoremmin erityisviranomaisen aineellinen osaaminen, 

varmasti myös auktoriteettivaikutus oman hallinnonalansa lainsoveltami-

sessa. Virkamies-avustajan argumentoinnilla on toisin sanoen jonkinlainen 

”katu-uskottavuus”. Asianajamisen tuloksellisuutta tehostaa myös se, että vas-

tapuoli tietää, että julkisen asiamiehen voimavarat ovat suuremmat kuin oi-

keudenhakijan: se hyöty, joka saavutetaan kuluttavalla (strategisella) asian-

ajamisella merkittävästi heikkenee.457 Samaan hengenvetoon on sanottava, 

että virkamies-asianajajan458 prosessiosaaminen ja asianajotaktinen taito 

ei ole eikä voikaan olla samalla tasolla kuin hänen professionaalisen vasta-

puolensa. Ajatus muita(kin) tehtäviä hoitavan virkamiehen käyttämisestä 

”avustamiseen” on arkaistinen. Satunnaisen virkamies-asianajamisen ajat 

456.  Tämä ei luonnollisestikaan ole julkisen asiamiehen antaman avun erityinen ongelma, 
vaan se esiintyy kaikessa sivullisrahoituksessa. Oikeudenkäyntiä rahoittava sivullinen haluaa 
tavallisesti jonkinlaisen kontrollin siihen, miten hänen rahojaan käytetään, eli asiaa ajetaan. 
Ks. Koulu 2020 s. 205. Oikeudenhakija saa vapaan asianajamisen oikeuden käytännössä vain 
lahjanluonteisessa joukkorahoituksessa.   
457.  Ks. edellä jakso 5.4.
458.  Tämä tarkoittaa sekä julkisen asiamiehen että hänen alaisensa virkamiehen toimimista 
avustajana oikeudenkäynnissä. 
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ovat menneet. Asianajamisesta riita-asiassa on tullut erikoistumista vaativa 

lakimiestehtävä.

Teoreettisesti kaikkein heikoin vaihtoehto näyttää olevan se, että oikeu-

denhakijaa avustaa julkisen asiamiehen alainen virkamies. Ensiksikin hänel-

tä luultavasti puuttuu se asianajamisen taito, joka ammatikseen asianajamis-

ta harjoittavalla lakimiehellä periaatteessa on. Toiseksi hänen asemansa on 

poikkeuksellisen jännitteinen. Virkamies-avustaja toimii samalla virassaan, 

eli hänen on otettava huomioon hallinnonalansa lainsäädäntö, hallintotoi-

minnan arvot ja periaatteet sekä hyvän hallinnon takeet. Toki tällaisia vaa-

timuksia voidaan myös sisällyttää ulkopuolisen asianajajan kohdalla niin 

toimeksiantoon kuin asianajajalle annettuihin ohjeisiin. Itse asiaa tämä ei 

muuta. Ulkopuolisen asianajajan toimenkuva avustamisessa on joka tapa-

uksessa selkeämpi ja vapaampi ristiriidoista. Lisäksi ulkopuolinen asianajaja 

voi luottaa siihen, että tapaohjeiden yksityiskohtaiset määräykset ovat voi-

massa. Toisaalta on myönnettävä, että vallitseva kuva asianajajasta jonkin-

laisena oikeudenhoidon apuorgaanina ei johda ilmiristiriitaan julkisoikeu-

dellisessa asianajamisessa. Ristiriitaan päädytään maissa, joissa asianajajan 

rooli hahmotetaan enemmän päämiehensä esitaistelijaksi ja aseenkantajaksi.

Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa, että ulkopuolisen asianajajan 

käyttäminen avustamiseen on virkamies-asianajamista suositeltavampi vaih-

toehto. Tosin siinäkin kannattaa miettiä kahta kysymystä. Ensiksikin: onko 

tosiasiallista eroa sillä, tekeekö muodollisen toimeksiannon asianajajalle oi-

keudenhakija (jolloin julkisen asiamiehen apu on siitä aiheutuvien kustan-

nusten korvaamista) vai julkinen asiamies. Kuten edellä kävi ilmi, erolla on 

merkitystä. Oikeus peruuttaa toimeksianto ja oikeus antaa sitovia toimioh-

jeita asianajamiseen liittyvät muodolliseen toimeksiantajan asemaan. Jos 

toimeksiannon tekee oikeudenhakija, julkisen asiamiehen ohjeet ovat vain 

neuvoja tai hyväntahtoisia toivomuksia. Eri asia on, että niillä saattaa tosi-

asiallisesti olla enemmän painoa kuin maallikko-oikeudenhakijan vastaa-

villa sanomisilla. Kiintoisampi on toinen kysymys: miten oikeudenhakijan 

tekemä toimeksianto yksityiselle lakimiehelle muuttaa julkisen asiamiehen 

asemaa, voiko hän antaa asiassa asiantuntijalausunnon tai esiintyä todista-

jana? Toki asiamies voi antaa asiantuntijalausunnon myös asiassa, jota hän 

itse ajaa tai jonka toimeksiannon hän on tehnyt. Lausunto on kuitenkin de 
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facto ainoastaan asianajamista, tavallisesti oikeudellista argumentointia. Se 

ei periaatteessa todista mitään tosiseikoista, esimerkiksi toimialan käytän-

teistä tai liiketavoista. Henkilötodistelu eli julkisen asiamiehen kuuleminen 

todistajana sisältää saman perusongelman.459 Julkinen asiamies on saman-

aikaisesti oikeudenhakijaa rahallisesti tai asianajamisella avustava taho se-

kä sivullinen todistaja. Julkinen asiamies ei käsitteellisesti ole asianosainen, 

joten hän muodollisesti kelpaisi todistajaksi. Hänen myötävaikutuksensa 

oikeudenkäyntiin ja intressi sen lopputuloksesta on kuitenkin ilmiselvä. 

Se konstruktio, jota yksittäistapauksessa käytetään – millaista apua oi-

keudenhakija saa julkiselta asiamieheltä, kuka asiaa ajaa oikeudenkäynnissä, 

kuka on tehnyt toimeksiannon yksityiselle lakimiehelle – ei saisi vaikuttaa rat-

kaisevasti. Ensiksikin konstruktio on manipuloitavissa eli laadittavissa aina 

tilanteen vaatimusten mukaan. Toiseksi se, että julkinen asiamies palkkaa 

yksityisen lakimiehen ajamaan oikeudenhakijan asiaa ja antaa tälle ohjeita 

asianajamisesta, ei tee julkisesta asiamiehestä aidosti puolueetonta sivul-

listahoa. Tällä ei tietenkään tarkoiteta, että julkisen asiamiehen olisi oltava 

puolueeton sivullinen. Päinvastoin hänen missionsa on yksittäisen oikeu-

denhakijan auttaminen oikeuksiinsa, olivat auttamisen motiivit mitkä tahan-

sa. Julkisen asiamiehen on kuitenkin itse huomattava asemansa jännitteet, ja 

hänen osallistumisensa asian ajamiseen on tuotava esiin.

Edellä kävi ilmi, kuinka oikeudenhakijan auttaminen, oli se asianajamista, 

kustannusten korvaamista tai muunlaista tukemista, heijastuu myös vasta-

puolen tosiasialliseen asemaan.460 Normatiivisesti vaikutus näkyy myös siinä 

tavassa, jolla oikeudenhakijan asiaa ajetaan. Tosin säännöstasolla eroja syn-

tyy siitä, avustaako oikeudenhakijaa virkamies (julkinen asiamies tai hänen 

alaisensa) vai yksityinen lakimies. Asianajajien tapaohjeet nimittäin tekevät 

eron suhtautumisessa muihin asianajaja-profession edustajiin (tyypillises-

ti vastapuolen asianajajaan) ja viranomaiseen. Asianajajan tulee asiakkaan 

etua vaarantamatta osoittaa muille ammattikuntansa edustajille ”huomaa-

vaisuutta ja arvonantoa” eikä heihin saa kohdistaa ”epäasiallista arvostelua” 

(ohje 9.1.). Sen sijaan suhteessa viranomaisiin on soveltuvin osin voimassa, 

459.  Julkinen asiamies voi tietenkin olla todistaja vain, kun oikeudenhakijaa avustaa yksityinen 
lakimies (joka on saanut häneltä toimeksiantonsa), hänen alaisensa virkamies tai kaikki apu 
on rahamääräistä eli kustannusten korvaamista. Todistajaksi nimetyn avustajan on nimittäin 
luovuttava tehtävästään. Ks. Rautio-Frände 2016 s. 213. Ks. jäljempänä jakso 8.2.2.
460.  Ks. edellä jakso 1.2. ja 5.1.  
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mitä on sanottu asianajajan velvollisuuksista tuomioistuinta kohtaan (ohje 

8.3.).461 Tuomioistuin taas on ”tuomiovallan käyttäjä” ja oikeutettu sellaiselle 

kuuluvaan ”arvonantoon”. Erikseen mainitaan, että asianajaja ei saa pyrkiä 

vaikuttamaan tuomioistuimiin epäasiallisin keinoin eikä saattaa sen työtä 

tai ratkaisua epäasiallisen arvostelun kohteeksi. Ainoaksi näkyväksi eroksi 

jää varauksen puuttuminen: asiakkaan edun vaarantuminen ei tuo käyttäy-

tymisvelvoitteeseen muutosta.

Silmiin pistävää on, että organisaatiolaeista puuttuvat säännökset siitä, 

miten julkisen asiamiehen (tai hänen edustajansa) tulee ajaa oikeudenhaki-

jan asia. Tämä on tavallaan ymmärrettävää, koska tällainen sääntely luontai-

sesti kuuluisi kattavampaan yleislakiin. Sama ongelma ”julkisoikeudellisesta” 

asianajamisesta aktualisoituu tietenkin myös silloin, kun julkinen asiamies 

on asianosainen, toisin sanoen ajaa asiaa omissa nimissään oikeudenhakijoi-

den lukuun.462 Tästähän ryhmäkanne ja tuleva edustajakanne ovat esimerk-

kejä. Kyseisessä tilanteessa asianajamiseen on kuitenkin helpompi konstru-

oida erilaisia rajoituksia, koska vastuu oikeudenkäynnistä – mukaan luettuna 

merkittävä häviöriski – on julkisella vallalla. Julkinen valta kestää totaalisen 

tappionkin täysimääräisine kuluvastuineen. Kun oikeudenhakijaa avuste-

taan tämän oikeudenkäynnissä, seuraukset häviöstä lankeavat oikeuden-

hakijalle. Kuluttaja-palkansaajalle totaalitappio suuressa riita-asian oikeu-

denkäynnissä on tunnetusti taloudellinen ja joskus henkinenkin katastrofi. 

Apua saavalla oikeudenhakijalla on näin moraalinen oikeus edellyttää, että 

hänen asiaansa ajetaan lain sallimissa rajoissa maksimaalisen tehokkaasti, 

eikä siinä, vaikka sen tekee julkinen asiamieskin, oteta vastapuolen intres-

sejä huomioon. 

Tämä voi tuntua kohtuuttoman ankaralta, mutta on muistettava, että ac-

cess to justice -ajattelussa vastapuoli on vahva toistuvaisasianosainen, joka 

kykenee tehokkaaseen asianajamiseen eikä hätkähdä tappiostakaan. Ase-

telma voi toki olla erilainen, mutta tilanteet, joissa julkinen asiamies auttaa 

kuluttaja-palkansaajaa toista kuluttaja-palkansaajaa vastaan, lienevät jok-

seenkin epätavallisia. On syytä uskoa, että tosiasiallisesti avustaminen tai asi-

anajaminen oikeudenkäynnissä on pitkälti riippumaton julkisen asiamiehen 

toimenkuvasta, perimmältään kysymys on siitä, mitä julkinen asiamies saa 

oikeudenkäynnissä tehdä, mitä hänen tulee tehdä ja mitä hän ei saa tehdä. 

461.  Ks. lähemmin Ylönen 2018 s. 467.
462.  Tätä tilannetta tarkasteltiin edellä jaksossa 5.2.2.
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Sillä, kuka ajaa julkisen asiamiehen edustajana oikeudenhakijan asiaa, on, 

kuten jo havaittiin, kuitenkin suuri merkitys hänen toiminnalleen. Virkamies-

asianajaja ei ole, ymmärrettävää kylläkin, asianajajan tapaohjeiden eikä asi-

anajajalainsäädännön piirissä.

Tästä näyttäisi seuraavan, että julkisen asiamiehen toimintavapaus – eli 

eräänlainen asianajamisen liikkumavara – on suurin, kun hän ajaa itse oi-

keudenhakijan asiaa tai määrää sen alaisensa virkamiehen tehtäväksi. Toi-

mintavapautta rajoittavat hyvin harvat oikeudelliset tai eettiset säännöt, tai 

oikeammin mahdolliset rajoitukset joudutaan johtamaan niin yleisistä pe-

riaatteista, että ne menettävät käytännön sovellettavuutensa. Sen sijaan jul-

kisen asiamiehen edustajakseen ottama asianajaja tai oikeudenkäyntiasia-

mies on kaikessa toiminnassaan asianajamista rajoittavan sääntelyn piirissä. 

Tosin voidaan kysyä, hoitaako yksityinen lakimieskin niin sanottua julkista 

hallintotehtävää (perustuslain 124 §). Jos vastaus on myöntävä, yksityisen 

lakimiehenkin asianajamiseen tulevat periaatteessa sovellettaviksi hallin-

non yleislait.463 

On kuitenkin kysyttävä, onko tämä asianajamisen vapaus virkamies-asi-

anajamisessa todellista vai näennäistä. Onhan oikeudenhakijan avustami-

nen joka tapauksessa joko julkisen vallan käyttämistä ja viranomaistoimin-

taa tai julkisen hallintotehtävän hoitamista. Jos tulkintaan yhdytään, myös 

julkinen asiamies on asiaa ajaessaan julkisoikeudellisen sääntelyn piirissä, 

toisin sanoen hänen sovellettaisiin virkamieslakia, hallintolakia sekä eettis-

pohjaisia hyvän hallinnon takeita myös tämän tehtävän hoitamisessa. Asian-

ajamisen liikkumavara voi näin jäädä paljon kapeammaksi, mitä prosessilaki 

(laajassa merkityksessä) määrää. Toisaalta myöskään yksityinen lakimiesa-

vustaja ei ehkä täysin vapaudu hallinnon yleislakien soveltamisen vaarasta. 

Kysymykseen ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa lähemmin perehdytä, koska 

se ei kuulu access to justice -lähestymistavan ytimeen.

463.  Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut vuonna 2017 kantaa konkurssin julkiselvittä-
jän asemaan. Asiassa 2665/2017 (konkurssin julkisselvitys hallintotehtävänä) oikeusasiamies 
kävi läpi perustuslakivaliokunnan aikaisempia lausuntoja, muun muassa lausuntoa 16/2016 
vp. Siinä valiokunta katsoi, että esimerkiksi oikeusapu- ja edunvalvontatehtävissä on julkisen 
hallintotehtävän piirteitä, joskin niissä esiintyy myös yksityiseen etuun liittyviä näkökohtia. 
Tällaiset lakisääteiset palvelutehtävät ovat myös luonnehdittavissa tosiasialliseksi hallintotoi-
minnaksi. Myös yksityisten vakuutusyhtiöiden liiketoiminta lakisääteisissä vakuutuksissa on 
katsottu julkiseksi hallintotehtäväksi, mikä on yksi ja kaikesta päättäen tehokas keino parantaa 
vakuutuksenottajien oikeussuojaa.  Ks. esimerkiksi Helsingin Sanomat 8.7.2921: ”Suomalainen 
vakuutusjätti on rikkonut lakia”.  
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7.4 Millaisissa oikeudenkäynneissä 
julkinen asiamies saa avustaa,  
hänen kannattaa avustaa  
tai hänen on syytä siitä pitäytyä?

Pulma, milloin julkisen asiamiehen on syytä avustaa yksittäistä oikeudenha-

kijaa, ei ole lainopillinen eikä edes oikeudellinen. Access to justice -tutkimuk-

sessa vastauksella on kuitenkin väliä, koska se osoittaa, millaisissa tilanteissa 

oikeudenhakija voi odottaa tai hakea tukea julkiselta asiamieheltä. Kysymys 

on tietenkin mielekäs vain silloin, kun vääryyskokemus kuvainnollisesti osuu 

jonkin julkisen asiamiehen vastuualueeseen. Kuten edellä todettiin, julkis-

ten asiamiesten järjestelmä on niin fragmentaarinen, että riidan sijoittumi-

nen julkisen asiamiehen toiminta-alueelle on sattuma. Totta kylläkin on, että 

varsin monet kiistat, joihin tavallinen yksityishenkilö elämässään sekaantuu, 

kuuluvat pääsääntöisesti järjestelmän piiriin. Kuluttaja-, syrjintä- ja tietosuo-

ja-asioilla on Suomessakin omat asiamiehensä.

Tutkimuksessa oikeudenhakijan auttamista, etenkin hänen avustamis-

taan oikeudenkäynnissä on tarkasteltu asiamiehen toimenkuvan eikä oi-

keudenhakijan avuntarpeen tai olosuhteiden kannalta. Jälkimmäiset eivät, 

yllättävää kylläkin, tule yleensä edes mainituiksi. Avustamisen oikeuden-

käynnissä katsotaan ”kytkeytyvän” julkisen asiamiehen perustehtävään, 

joten avustettavaksi kanavoituu tavallisesti asioita, joilla on ”laajempaa 

merkitystä”.464 Tyypillinen oikeudenkäynti, jossa julkinen asiamies avustaa, 

on näin pilottioikeudenkäynti. Tosin pilottiasioiden valikoitumista avustus-

kohteiksi on myös arvosteltu: se pakottaa muut samassa asemassa olevat 

oikeudenhakijat odottamaan, ja vaarana on, että elinkeinonharjoittaja ei 

noudata sille epäedullista pilottituomiota. Kuten maininta elinkeinonhar-

joittajasta osoittaa, avustamisen kohdentumista on käsitelty vanhimman 

asiamiehen eli kuluttaja-asiamiehen toiminta-alueella. Näin arvailtavaksi 

jää, seuraavatko muut asiamiehet samanlaista toimintalogiikkaa.465 Luulta-

464.  Näin Viitanen 2020 s. 1051. Kuluttaja-asiamiehen kotisivuilla on otsikko ”Kuluttajan avus-
tamisesta oikeudessa”. Tosin sivua on viimeksi päivitetty vuonna 2014, mikä antaa vaikutelman 
avustamisen vähäisestä merkityksestä käytännön toiminnassa. Sivun mukaan kuluttajaa avus-
tetaan, jos asialla ennakkopäätösarvoa tai asia (on) muuten kuluttajien yleisen edun kannal-
ta tärkeä. Tällaiset kriteerit eivät kuitenkaan juuri rohkaise apua pyytävää kuluttajaa tai auta 
kuluttaja-asiamiestä päättämään, ketä hän avustaa.
465.  Tosin on syytä epäillä, että oikeudenhakijoiden avustaminen oikeudenkäynnissä on muil-
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vaa se ainakin on, sillä voimavarojen kohdistaminen laajalti esiintyviin epä-

kohtiin tuntuu perustellulta julkisen asiamiehen ”perustehtävän” kannalta. 

Niukkojen voimavarojen hukkaaminen ainutkertaista epäkohtaa koskevaan 

oikeudenkäyntiin ei juuri palvele yleistä etua. Avustamisen kohdentaminen 

pilottiasioihin edellyttää ensiksikin, että pilottiasiat kyetään määrittämään, 

ja toiseksi, että pilottiasian lopputulos otetaan toimialan liiketavoissa huo-

mioon. Tähän taas päästään parhaiten, kun julkinen asiamies voi perustaa 

suosituksensa pilottiasian lopputulokseen. Pilottiasian ei välttämättä tarvit-

se olla ennusteeltaan hyvä. Tappio oikeudenkäynnissä saattaa olla hyväksi 

julkisen asiamiehen perustehtävissä: hän voi sen kautta osoittaa lainsäädän-

nöllistä korjaamista vaativan epäkohdan, toisin sanoen saada argumentin 

oikeuspoliittisen agendansa tueksi. 

Eri asia on, että access to justice -logiikka vaatisi pikemmin oikeudenha-

kijan avuntarpeen ja samalla hänen olosuhteittensa nostamista ratkaiseviksi. 

Julkinen asiamies kohdistaisi siis apuaan sinne, missä kansalainen ei muu-

toin kykene pääsemään oikeuksiin. Näin oikeudenhakijoiden auttaminen 

olisi suhteessa julkisen asiamiehen muihin tehtäviin itsenäinen ja itseisar-

voinen. Oikeutta hakevan auttamisen ei tarvitsisi – joskin se tietysti saisi ja 

ehkä useimmiten niin tekisikin – tukea julkisen asiamiehen muuta toimintaa. 

Kansalaisen saattaminen oikeuksiinsa riittää päämääräksi sellaisenaan. Sel-

vää sitä paitsi muutoinkin on, että avun kytkentä julkisen asiamiehen muihin 

tehtäviin on katkaistava, jos heille halutaan antaa laajempi rooli oikeuksiin 

pääsyssä – mitä access to justice -tutkimus kannattaa.

Jos oikeudenhakijan tarpeet ja olosuhteet eivät saa merkitystä apua koh-

distettaessa, huomiota ei myöskään saa primäärimpi kysymys siitä, kuka sa-

massa asemassa olevista kansalaisista saa julkiselta asiamieheltä apua tai 

kääntäen kuka ei sitä saa. Asetettiin avustamiselle mitä kriteerejä pahansa, ai-

na herää kysymys, onko esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen avustettava kaikkia 

samassa asemassa olevia kuluttajia (vähintäänkin heistä niitä, jotka ovat pyy-

täneet apua kuluttaja-asiamieheltä) vaiko vain jotakuta? Jos auttaminen esi-

merkiksi palvelee tai sen edellytetään palvelevan julkisen asiamiehen ”perus-

tehtäviä”, apua saavat ne, joiden auttaminen edistää niitä eniten.466 Jos taas 

apu kohdistetaan sitä eniten tarvitseville, apua saa se oikeudenhakija, jonka 

le asiamiehille niin harvinaista, että vakiintuneita käytäntöjä ei ole syntynyt. 
466.  Esimerkiksi pilottiasioiksi, joihin apua ohjataan, valitaan ne tapaukset, joiden ennakko-
tapausvaikutus oletetaan kaikkein laajimmaksi.
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kärsimä vääryys on ollut suurin tai joka on sosioekonomisesti heikoimmas-

sa asemassa. Yhtälö on lähes mahdoton ratkaistavaksi. Yhtäältä voimavarat 

eivät voi riittää kaikkien yhtälaiseen auttamiseen, toisaalta oikeudenhakijat 

ehkä kokevat uudeksi vääryydeksi sen, että joku heidän kohtalotovereistaan 

saa apua mutta he itse jäävät sitä vaille. Tilanne, jossa yksi oikeudenhakija 

saa julkisen asiamiehen avustajakseen tai korvaamaan oikeudenkäynnin 

kustannukset, kun taas toinen joutuu käymään oikeutta yksin ja omalla kus-

tannuksellaan, tuntuu sitä paitsi loukkaavan yleistä oikeudentajua. Moni la-

kimieskin on samaa mieltä. Samassa asemassa olevien yhdenvertainen koh-

teluhan on hyvän hallinnon ehkä tärkein tunnusmerkki.467 Voi hyvinkin olla, 

että halu välttää syytöksiä yhden oikeudenhakijan suosimisesta on pitänyt 

muun muassa Suomessa yksittäisten oikeudenhakijoiden auttamiset mini-

missään. On kuitenkin helppo huomata, että yhdenvertaisuuden ongelma 

täytyy ratkaista, jos tai kun oikeudenhakijoiden auttaminen nostetaan julki-

sen asiamiehen itsenäiseksi tehtäväksi. 

Se, että nykyinen sääntö yksittäisen oikeudenhakijan avustamisen yhtey-

destä asiamiehen perustehtäviin hyväksytään, ei sekään juuri auta. Sääntö on 

helppo muotoilla: avustamisen oikeudenkäynnissä on tavalla tai toisella tuet-

tava asiamiehen päätehtäviä, jotka ovat tavallisesti toimialan valvonta, sään-

telyn tuottaminen ja käytäntöjen kehittäminen. On tunnustettava, että sääntö 

kuulostaa ensi luennassa hyväksyttävältä ja suorastaan loogiselta. Päätöksen-

tekoa käytännön soveltamistilanteissa se ei kuitenkaan mainittavasti tue. On 

lähes mahdotonta määritellä, millainen oikeudenkäynti tukee näitä tehtäviä. 

(Jatkokysymys tietenkin kuuluu, millainen asianajaminen oikeudenkäyn-

nissä olisi tehtävien kannalta perusteltua – mikä on käsitteellisesti eri asia.). 

Tosin käytännössä avustamisen tarkoitukseksi sanotaan ”edullisen” ennak-

kotapauksen hankkiminen, mutta sekään ei vie ajattelua eteenpäin. Jotain 

on toki sanottavissa tässäkin tutkimuksen vaiheessa.

Sille, mikä menettelylaji on kyseessä, ei saisi antaa merkitystä: näin 

julkinen asiamies voi avustaa oikeudenhakijaa riita-asiassa, rikosasias-

sa, hakemusasiassa, välimiesmenettelyssä, lautakuntamenettelyssä sekä 

hallintoprosessissa. Totta on, että laki puhuu toisinaan avustamisesta ”oikeu-

denkäynnissä”, millä on perinteisesti viitattu riita- tai rikosasian oikeuden-

käyntiin. Jos avustamisen ehdoksi asetetaan nimenomainen säännös (mi-

467.  Ks. esimerkiksi Niemivuo ym 2010 s. 126.
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tä tässä tutkimuksessa ei tehdä), avustusvaltuus rajautuu merkittävästi, jos 

pitäydytään sananmukaiseen tulkintaan (mitä sitäkään ei tässä hyväksytä). 

Uusin lakikieli on kylläkin korvannut vähättelevän nimityksen ”hallintopro-

sessi” nimityksellä ”oikeudenkäynti hallintoasioissa”, joten yksi tulkintakysy-

mys, avustamisen oikeus hallintolainkäytössä, on joka tapauksessa hävinnyt.

Samoin poissuljennoista voitaneen olla yksimielisiä. Asianosaisasemalla 

ei selvästikään ole merkitystä: julkinen asiamies voi ja saa avustaa yhtä hyvin 

kantajaa ja vastaajaa. Tosin käytännössä (tosin aineisto on hyvin vähäistä ja 

keskittyy kuluttaja-asiamiehen toimintaan) julkinen asiamies päätyy yleisim-

min avustamaan vastaajaa. Monesti kylläkin kannattaisi avustaa kantajaksi 

ryhtyvää oikeudenhakijaa, Tällöin vastapuoli ei voi viedä oikeudenkäynniltä 

merkitystä muuttamalla vaatimuksia tai luopumalla valvontaintressin kan-

nalta tärkeistä vaatimuksista.468 Tosin riskinä tällöin on puolestaan se, että 

hänen edustamansa oikeudenhakija joko luopuu vaatimuksistaan oikeu-

denkäynnissä tai tekee kiistakysymykset sivuuttavan sovinnon vastapuolen 

kanssa. Jos näin tapahtuu, julkinen asiamies ei saa oikeudenkäynnistä sitä 

hyötyä, mitä hän hakee, toisin sanoen tuke valvonnalle tai toimialan kehit-

tämiselle. Mutta, kuten jo todettiin, tämä vaara on kaikessa oikeudenhakijan 

auttamisessa ja etenkin oikeudenkäynnissä avustamisessa.

Oikeudenhakijan myötävaikutus on periaatteessa taattavissa sopimuksil-

la, mutta ne eivät estä kanteen peruuttamista tai sovinnon tekemistä. Avus-

tamisesta tulisi tällaisissa tilanteissa pidättäytyä, mutta se on helpommin 

sanottu kuin tehty. Kyseiset riskit ovat toki torjuttavissa siirtämällä oikeuden-

käynnin kohteen muodostava intressi julkiselle asiamiehelle.469 Sen sijaan 

voidaan väittää, että oikeudenkäynnin menestymisennusteella (eli avustetta-

van voiton todennäköisyydellä) ei ole paljonkaan painoa. Julkinen asiamies 

saa hyödyn myös siitä, että hänen edustamansa tulkinta tai näkemys häviää. 

Näin hän välttyy seuraamasta toiminnassaan ”väärää linjaa” ja voi ryhtyä 

toimiin lainsäädännön muuttamiseksi.

Vaikeampaa on ottaa kantaa siihen, miten avustettavan formaalinen tai 

sosioekonominen status vaikuttaa. Joskus laki ratkaisee tämän ongelman jul-

468.  Tällainen vastastrategia on tavallista, kun kuluttaja-asiamies avustaa vastaajana olevaa 
kuluttajaa. Ks. Koulu 2017b s. 167.
469.  Siirto siirtää julkiselle asiamiehelle myös täysimääräisen oikeudenkäyntikuluriskin, joten 
asiamies ei välttämättä ole innokas ottamaan siirtoa vastaan. Puhtaassa avustamisessa riski 
rajoittuu poikkeustapauksiin (OK 21:5 ja 6). Ks. edellä jakso 7.2.1.



257

Julkinen asiamies auttaa oikeudenkäynnissä

kisen asiamiehen puolesta: esimerkiksi kuluttaja-asiamies saa avustaa vain 

”kuluttajaa” (laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 13 §). Lisäksi hänen tehtäviin-

sä on julkilausutustikin kuulunut kuluttajan edun valvominen, mitä on kyl-

läkin pidetty lähtökohtaisen puolueettomuusvaatimuksen vastaisena. Asia 

erikseen ovat ne luontaiset rajoitukset, jotka seuraavat julkisen asiamiehen 

lakisääteisistä tehtävistä. Jos esimerkiksi tasa-arvovaltuutettu avustaisi syrjin-

nästä syytettyä työnantajaa, moni kohottelisi kulmakarvojaan. Samoin kävisi, 

jos tietosuojavaltuutettu puolustaisi rekisterinpitäjää, jolta kansalainen vaa-

tii oikaisua tai korvausta. Kannattaa kuitenkin huomata, että julkisen asia-

miehen apu ei nykyisessä muodossaan ole heikomman suojaa aivan access 

to justice -merkityksessä. Julkinen asiamies voi päätyä avustamaan, jos se 

on tarpeen hänen päätehtäviensä edistämiseksi, myös sellaista asianosaista, 

joka ei ole ”heikko”, toisin sanoen kykenee kustantamaan oman oikeuksiin 

pääsynsä.470 Totta on, että julkinen asiamies henkilönä voi kokea ”heikkojen” 

oikeudenhakijoiden avustamisen moraaliseksi velvollisuudekseen.

Oikeudenkäyntiä tukiessaan julkisen asiamiehen on pakko, kuten jo to-

dettiin, ottaa huomioon myös se, että suora tai rahamääräinen avustaminen 

voi mennä hukkaan. Tunnettu riski on apua saavan ei-toivottu toiminta, esi-

merkkinä kanteesta luopuminen. Muita riskejä ovat apua saavan tekemä so-

pimus, jossa julkisen asiamiehen intressi – käytännössä ennakkotapauksen 

saaminen – jää saadun korvauksen tai vastaavan varjoon. Mahdollista on 

sekin, että avun saaja harjoittaa omapäistä asianajamista julkisen asiamie-

hen rinnalla. Tämähän on otettu huomioon ammattiliittojen oikeusavussa, 

jossa se on peruste myönnetyn oikeusavun peruuttamiselle. Nämä riskit ovat 

jossain määrin poistettavissa sopimuksella, joskaan sopimus ei periaatteessa 

estä kanteesta luopumista tai sovintoa.471 Pohjoismaiset kuluttaja-asiamie-

het ovat kuitenkin perinteisesti ratkaisseet riskiongelman vaatimalla, että oi-

keudenkäynnin kohteena oleva oikeus siirretään heille ja he käyvät oikeutta 

470.  Toki ”vahvakin” oikeudenhakija voi saada hyötyä siitä asiantuntemuksesta  ja arvovallasta, 
jota julkinen asiamies edustaa.
471.  Koulu 2017a s. 54. Tällainen intressien yhteismitattomuus ei ole julkisen asiamiehen an-
taman avun erikoisuus. On huomattu, että myös ammattiliiton oikeusavussa (joka on julkisen 
asiamiehen avun sisarilmiö) liiton ja sen jäsenen intressit voivat törmätä. Ks. Koulu 2020 s. 156. 
Ammattiliittojen säännöissä välillä oikeusapuedun menetyksen uhalla kielletään jäseneltä 
oma asianajaminen, ja hänet velvoitetaan myötävaikuttamaan ”asian selvittämisessä”. Joissakin 
kaupallisissa toimeksiantosopimuksissa on vastaavia määräyksiä, toimeksiantaja esimerkiksi 
sitoutuu tarkistamaan hänelle toimitetut asiakirjat ja toimittamaan häneltä vaaditut tiedot ja 
asiakirjat. Niiden merkityksestä ks. Koulu 2020 s. 220. 
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omissa nimissään. Intressin siirtäminen on, se myönnettäköön, yksi tapa 

rahoittaa oikeudenkäynti. 

Tiukka legalismin puolestapuhuja kuitenkin paikantaa ongelmaksi sen, 

että organisaatiolait eivät tunne tätä vaihtoehtoa tai ylipäätään anna julkisel-

le asiamiehelle oikeutta käydä oikeutta omissa nimissään: julkinen asiamies 

saa vain avustaa oikeudenkäynnissä joko kantajaa tai yleisimmin vastaajaa. 

Julkinen asiamieshän ei ole riitaisen oikeussuhteen osapuoli, eikä hänellä 

voi periaatteessa olla siinä oikeussuojan tarvetta. Tässä tutkimuksessa on 

kuitenkin katsottu, että oikeuden siirtäminen julkiselle asiamiehelle ei ole 

sidoksissa siihen, antaako organisaatiolaki siihen luvan. Asia erikseen on, et-

tä siirtämisen, tarkkaan ottaen sillä saavutetun hyödyn, täytyy liittyä julkisen 

asiamiehen toimenkuvaan, viime kädessä hänen toimialaansa.

7.5 Välituloksia

Julkiset asianmiehet (ombudsmen) voidaan laissa oikeuttaa tai velvoittaa 

auttamaan korvauksetta kansalaisia yksittäisissä oikeudenkäynneissä. Kun 

auttaminen on korvauksetonta asian ajamista, se muistuttaa suuresti muuta 

pro bono -ehtoista eli maksutonta asianajamista, minkä muodoksi se on tut-

kimuksessa katsottukin. Hahmottuva oikeuspoliittinen ja juridinen kysymyk-

senasettelu nimittäin on samanlaista, vaikka konteksti ja säädöspohja ovat 

totaalisesti erilaiset. Monissa maissa julkisilla asiamiehillä onkin merkittävä 

rooli yksittäisen oikeudenhakijan avustamisessa tämän aloittamassa oikeu-

denkäynnissä tai oikeudenkäynnissä, jossa hän vastaa. Kun asiamies avus-

taa yksittäisiä oikeudenhakijoita, se voi olla joko yksi hänen tehtävistään tai 

hänen ainoa tehtävänsä. Aina avustamisesta tai muusta avusta yksittäiselle 

oikeudenhakijalle ei ole laintasoista säännöstä. Tästä syystä voidaan kysyä, 

saako julkinen asiamies avustaa yksittäisessä oikeudenkäynnissä, vaikka sii-

hen valtuuttavaa säännöstä ei ole kyseisessä erityislaissa. Joissakin maissa 

ongelmasta on päästy sillä, että kaikille julkisille asiamiehille on yleissään-

nöksellä annettu oikeus ottaa osaa toimialansa oikeudenkäynteihin.472 

Olisi houkuttelevaa lähteä vastakohtaispäätelmästä: kun kerran valtuut-

tavat säännökset on katsottu tarpeellisiksi lainsäädännössä, siitä seuraa, et-

472.  Tässä suhteessa Puolan asiamiesjärjestelmää on kiitelty: kaikilla asiamiehillä on tämä 
oikeus. Ks. Hodges ym 2010 s. 456. Kuten edellä todettiin, tietoja siitä, kuinka usein puolalaiset 
asiamiehet käyttävät tätä oikeuttaan, ei ole saatavilla.
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tä sellaisten säännösten puuttuessa avustaminen ei ole sallittua. Tämä on 

kuitenkin liian suoraviivaista päättelyä. Oikeudenkäyntiin osallistuminen 

nimenomaan avustajana voi olla julkisen asiamiehen tehtävien hoitamises-

sa välttämätöntä, esimerkiksi näin estetään valvonnalle haitallisen ennak-

kotapauksen syntyminen. Tällä perusteella tässä tutkimuksessa katsotaan, 

että julkinen asiamies saa avustaa asiaa ajamalla yksittäistä oikeudenhaki-

jaa, vaikka laissa ei ole siihen oikeuttavaa tai velvoittavaa säännöstä. Toki on 

syytä muistaa, että julkinen asiamies voi monella tapaa osallistua oikeuden-

käyntiin (esim. väliintulijana) tai vaikuttaa sen lopputulokseen. Avustamisen 

ja tällaisen muun roolin ero voi jäädä varsin vähäiseksi, mikä sekin puoltaa 

myöntävää vastausta. Yhtä mieltä oltaneen joka tapauksessa siitä, että sää-

dettävässä laissa näin keskeistä periaatekysymystä ei saisi jättää avoimessa 

tulkintatilanteessa ratkaistavaksi.

Eri mieltä ei sen sijaan olla siitä, että oikeudenhakijan avustaminen oi-

keudenkäynnissä on sidottu tämän suostumukseen. Asianosaisena oikeu-

denhakija määrää, kuka häntä avustaa ja saako häntä ylipäätään avustaa. 

Avustamisessa menestyminen edellyttää lisäksi oikeudenhakijalta saatavaa 

myötävaikutusta. Vastahakoisen oikeudenhakijan asian ajaminen on tuhoon 

tuomittua. Sen sijaan siihen, että suostumus on käsitteellisesti toimeksianto 

ja saa sellaisen oikeusvaikutukset, ei nähtävästi ole yhtä helppoa yhtyä. Uu-

dessa tutkimuksessa avustavan julkisen asiamiehen ja apua saavan oikeu-

denhakijan suhde on kuitenkin nähty toimeksiantoon verrattava suhteena. 

Näin ollen avustettavan oikeudenhakijan ”suostumus” avustamiseen on toi-

meksianto. Sitä pitää myös kohdella toimeksiantona. On myönnettävä, että 

kaikki kaupallisiin asianajotoimeksiantoihin kehitetyt säännöt eivät sellaisi-

naan sovellu tähän ”julkisoikeudelliseen” asianajotoimeksiantoon. Avusta-

misen maksuttomuus muun muassa vie muutoin keskeiseltä palkkioproble-

matiikalta merkityksen. Maksuttomuus voi myös heijastua avustavan julkisen 

asiamiehen (ja viime kädessä julkisen vallan) vahingonkorvausvastuuseen. 

Sitä paitsi on selvää, että myös avustaessaan (tai siitä päättäessään) julkinen 

asiamies toimii virkavastuulla.

Julkisten asiamiesten apu oikeuksiin pääsylle ei ole määrällisesti suur-

ta. Näyttää siltä, että Suomessa asiamiehet avustavat tai muutoin auttavat 

oikeutta hakevaa vuosittain vain muutamassa kymmenessä oikeudenkäyn-
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nissä. Tässä suhteessa aktiivisin lienee kuluttaja-asiamies, joka on avustanut 

viime vuosina 10–12 kuluttajaa vuodessa. Näiden oikeudenkäyntien loppu-

tuloksistakaan emme tiedä. Tutkimuksessa kokemuksia julkisen asiamiehen 

avustamisesta on pidetty ”myönteisinä”. Tosin asia erikseen on, kenen koke-

muksia tässä peilataan. Myönteisyys ei välttämättä korreloi menestymiseen 

oikeudenkäynneissä. Apua saava asianosainen voi olla tyytyväinen siihen, et-

tä viranomainen ylipäätään asettuu hänen puolelleen. Avun vaikutus oikeuk-

siin pääsyyn on kuitenkin paljon suurempi, mitä lukumäärä antaisi aiheen 

uskoa. Avustettu oikeudenkäynti tuottaa onnistuessaan tarpeellisen ennak-

kotapauksen, parhaassa tapauksessa ennakkoratkaisun. Julkinen asiamies 

pystyy kanaviensa kautta saattamaan ennakkotapauksen yleiseen tietoon, 

ja monasti oikeustapaus pääsee valtamediaankin. Näin samassa asemassa 

olevat intressinhaltijat voivat vedota ennakkotapaukseen, kun he ryhtyvät 

peräämään oikeuksiaan. Ennakkotapausta hakevat oikeudenkäynnit ovat 

kuitenkin alttiita vastapuolen häirintästrategialle. Vastapuoli voi, jos hän on 

asiassa kantajana, esimerkiksi luopua kanteestaan, mikä estää ennakkota-

pauksen syntymisen. Julkisen asiamiehen antama oikeudellinen apu tuo 

helposti mukanaan intressiristiriidan. Kansalainen hakee oikeutta itselleen, 

tyypillisesti korvausta, julkinen asiamies taas ajaa toimenkuvansa agendaa, 

esimerkiksi yleistä linjausta ajankohtaiseen kiistakysymykseen.

Oikeudenhakijan avustamista sääntelevät lait antavat vaikutelman, että 

julkisen asiamiehen itsensä tai hänen alaisensa virkamiehen on avustettava 

henkilökohtaisesti oikeudenhakijaa. Tämä ei kuitenkaan ole käsitteellisesti 

välttämätöntä tai edes suositeltavaa. Periaatteessa julkisen asiamiehen kan-

nattaa, jos mahdollista, ulkoistaa asianajaminen oikeudenkäynnin ammatti-

laisten, toisin sanoen asianajajien hoidettavaksi. Tällaista ulkopuolista hen-

kilöä on kutsuttu tässä tutkimuksessa ”avustavaksi yksityiseksi lakimieheksi”. 

Samalla yksityisen lakimiehen käyttäminen lasketaan julkisen asiamiehen 

antamaksi asianajolliseksi avuksi, eli oikeudenhakijan avustamiseksi yksittäi-

seksi oikeudenkäynniksi. Ehtona toki on, että yksityinen lakimies saa toimek-

siantonsa julkiselta asiamieheltä. Jos sen sijaan oikeudenhakija itse palkkaa 

lakimiehensä mutta julkinen asiamies maksaa siitä aiheutuvat kustannukset, 

käytännössä lakimiehen palkkion, julkisen asiamiehen apu on käsitteelli-

sesti pelkkää kustannusten korvaamista eli oikeudenkäynnin rahoittamista.
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Totta on, että asianajamisen ulkoistaminen tuo mukanaan uusia kysymyk-

siä. Muuttuuhan perusavustamisen selkeä kaksiasianosaissuhde julkinen 

asiamies/oikeudenhakija, ulkoistamisessa kolmikantaiseksi. Kysymyksen-

asettelu seuraa tätä muutosta, jolloin se muuttuu olennaisesti monimutkai-

semmaksi: millaisen sisällön saavat suhde oikeudenhakija/julkinen asia-

mies, suhde oikeudenhakija/avustava lakimies ja viimeisenä suhde julkinen 

asiamies/avustava lakimies. Konstruktioon on jokseenkin mahdotonta si-

sällyttää oikeudenhakijan määräämisvaltaa, esimerkiksi oikeutta antaa si-

tovia ohjeita siitä, miten hänen asiaansa ajetaan. Jos toimeksiantajana on 

julkinen asiamies, oikeudenhakijan ”ohjeet” ovat vain neuvoja, ehdotuksia 

ja toivomuksia, joita lakimies kuuntelee mutta joita hänen ei tarvitse seura-

ta. Jos oikeudenhakija haluaa vahvemman aseman – toisin sanoen oikeuden 

sitovaan ohjeiden antamiseen – hänen on oltava toimeksiantaja. Tällöin taas 

julkinen asiamies menettää mahdollisuutensa ohjeistaa asianajamista. Hän 

voi enintään sitoa rahallisen apunsa tai muun tukensa siihen, että hänen 

”neuvojaan” noudatetaan tai että oikeudenhakija ei puutu asian ajamisen 

tapaan eikä sisältöön.

Asianajamisen ulkoistaminen tuo mukanaan kuitenkin niin merkittäviä 

etuja, että se on ensisijainen vaihtoehto. Ensiksikin yksityisen lakimiehen 

taito ajaa asiaa – eli niin sanottu asianajamisen taito – on lähtökohtaisesti 

parempi kuin julkisen asiamiehen tai hänen alaisensa. Yksityinen lakimies 

ajaa asioita työkseen, kun taas virkamiehellä se on vain yksi ja nähtävästi 

varsin harvinainen työtehtävä. Virkamies-asianajamisen aika päättyi käy-

tännössä vuoden 1993 alioikeusuudistukseen. Toiseksi yksityinen lakimies 

voi keskittyä asian ajamiseen; häntä eivät vaivaa julkisoikeudelliseen asian-

ajamiseen liittyvät sidonnaisuudet. Hänen ei liioin tarvitse välittää hallin-

nonalan tavoitteista tai virkamiehen yleisistä velvollisuuksista. Riittää, että 

hän seuraa asianajajalainsäädäntöä (laajassa merkityksessä) ja ammatillista 

eettistä sääntelyä.

Oikeudenhakijan auttaminen voi olla pelkästään oikeudenkäynnin ra-

hoittamista. Siinä julkinen asiamies ei osallistu asianajamiseen oikeudenha-

kijan lakimiehenä, eli työpanoksellaan. Oikeudenhakijan saama apu on raha-

määräistä. Rahallinen apu voi toki liittyä myös oikeudenhakijan perinteiseen 

auttamiseen eli oikeudenkäynnissä avustamiseen. Rahallinen auttaminen 
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tarjoaa lukuisia muunnelmia. Asian ajamista sen sijaan on vaikea rajoittaa 

tai osittaa. Oikeudenhakijan asian ajamisen on toisin sanoen oltava koko-

naisvaltaista ja vähintäänkin yhden oikeusasteen käsittelyn kattavaa. Asian-

ajamista ei voi esimerkiksi jakaa vain asian valmisteluun tai pääkäsittelyyn. 

Teknisesti näinkin se toki on tehtävissä, mutta tällaisen avustamisen tulok-

sellisuudesta ei voi puhua. Karsittu avustaminen tarjoaa enintään moraalista 

tukea. Asianajamista ei myöskään voi jakaa niin, että osasta vastaa julkinen 

asiamies (tai hänen alaisensa virkamies), osasta taas huolehtii oikeudenha-

kijan hankkima lakimies. Lisäksi avustamisen on oltava reaaliaikaista, toisin 

sanoen ajoituttava oikeudenkäynnin käsittelyvaiheisiin.

Rahamääräisessä auttamisessa julkinen asiamies voi lähes rajattomasti 

säännellä niin apunsa ajankohtaa kuin määrääkin. Mitä tulee ajankohtaan, 

julkinen asiamies voi joko lupautua etukäteen maksamaan kustannuksia – eli 

antaa siitä vastuusitoumuksen ennen oikeudenkäyntiä – tai päättää korvata 

oikeudenhakijalle syntyneet kustannukset vasta, kun oikeudenkäynti on viety 

päätökseen, lopputulos ja kustannusten määrä tiedetään. Määrässä taas jul-

kinen asiamies voi korvata vain murto-osan kustannuksista tai kustannuksia 

enimmäismäärään saakka. Enimmäismäärä on tietenkin paikallaan silloin, 

kun korvaamiseen sitoudutaan ennen oikeudenkäyntiä. Näin oikeudenhaki-

ja pakotetaan ajamaan asiaansa kustannustehokkaasti suhteessa riitaintres-

siin. Apu voidaan myös sitoa ehtoihin, esimerkiksi siihen, että oikeudenhaki-

ja myötävaikuttaa oikeudenkäynnissä, ei myönnä vastapuolen vaatimuksia, 

ei luovu omasta kanteestaan eikä tee sovintoa vastapuolen kanssa ilman jul-

kisen asiamiehen lupaa.

Siitä, kuinka usein julkiset asiamiehet antavat rahamääräistä apua yksit-

täisille oikeudenhakijoille, ei ole saatavissa tietoja. Se lienee kuitenkin hyvin 

pienimuotoista, oli kysymys pelkästä rahamääräisestä avusta tai avustami-

seen yhdistetystä avusta. Oli tämä yksityiskohta niin tai näin, kokonaisuu-

tena on oikeutettua sanoa, että julkisiin asiamiehiin ladatut odotukset eivät 

tässä suhteessa ole toteutuneet niin laajalti, mitä Suomessa ja muuallakin 

Euroopassa toivottiin. Julkisia asiamiehiä ja julkista asianajoa (’public ad-

vocacy’) kaavailtiin vuoden 1993 alioikeusuudistuksen kynnyksellä amerik-

kalaistyyppiseksi keinoksi, joka antaisi yleispätevän ratkaisun siihen kansa-

laisten pahenevaan oikeussuojavajeeseen, jonka tarkkanäköisimmät panivat 
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jo tuolloin merkille. Vaikka monet julkiset asiamiehet ovat kunnostautuneet 

toimialueensa aktiivisina kehittäjinä, kansalaisten tukeminen yksittäisissä 

asioissa – eli niin sanottu reparatiivinen oikeussuoja – on jäänyt heidän työs-

sään sivuosaan.

Julkiset asiamiehet kylläkin pystyisivät helposti lisäämään panostaan oi-

keuksiin pääsyssä, jos he ottaisivat tehtäviä – tai oikeammin vastuuta – kol-

lektiivisessa oikeussuojassa, esimerkiksi organisoivat joukkokanteita mas-

saluonteisissa vaatimuksissa. Tosin joillakin asiamiehillä on oikeus ajaa 

ryhmäkannetta, mutta joukkokanteet ovat monasti praktisempi vaihtoehto 

kuin raskas ja verkkainen ryhmäkanneformaatti. Joukkokanteet eivät myös-

kään sisällä sellaista monoliittista riskiä kuin ryhmäkanne, koska voidaan ko-

kemusperäisesti laskea sen varaan, että osa joukon jäsenistä voittaa asiansa, 

osa häviää. Ryhmäkanne taas voitetaan tai hävitään kerralla. Joukkokanteissa 

julkinen asiamies voi kohdentaa avustuspanoksensa niihin oikeudenkäyn-

teihin, jotka tuomioistuin on valinnut niin sanotuiksi sisäisiksi pilottiasioiksi. 

Selvää nimittäin on, että näiden asioiden ennakkotapausarvoa ei tarvitse ar-

vailla, kun taas tavallisissa pilottiasioissa oikean asian löytäminen on pulma 

sinänsä. Kansainvälisessä keskustelussa julkisten asiamiesten verkko kytke-

tään lisäksi vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun ja yksinkertaistettuun oikeu-

denkäyntiin: tällainen kolmiyhteys pystyy takaamaan tehokkaan oikeuksiin 

pääsyn kuluttajariitojen kaltaisissa pienten intressien konflikteissa. Suomes-

sa tästä kolmiyhteydestä kaksi ensimmäistä toteutuu, mutta kolmas puuttuu.

Ketä julkinen asiamies avustaa, on laaja kysymyskokonaisuus. Yhtä miel-

tä on oltu siitä, että julkisella asiamiehellä on rajoittamaton harkintavalta 

ja että oikeudenhakijalla ei ole ”oikeutta” saada häneltä apua sen enempää 

asianajamisen kuin rahoittamisenkaan muotoisena. Samoin on korostet-

tu sitä, että avustamista on tarkasteltava julkisen asiamiehen päätehtävien 

näkökulmasta. Julkinen asiamies avustaa oikeudenkäynnissä, kun siitä on 

hyötyä hänen muille tehtävilleen, erityisesti toimialan valvonnalle ja kehit-

tämiselle. Näin avustaminen kohdentuu sellaisiin pilottiasioihin, joilta odo-

tetaan arvoa ennakkotapauksina. Sen sijaan oikeudenhakijan avun tarve tai 

oikeudenhakijoiden yhdenvertaisuus eivät saa harkinnassa painoa. Ihanteel-

linen kohde avustamiselle on näin asia, jolta odotetaan maksimaalista arvoa 

ennakkotapauksena, avustettava oikeudenhakija on kantaja, oikeudenhakija 
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itsekin sitoutuu oikeudenkäyntiin ja tapauksen tosiseikasto on pelkistetty. 

Ennakoidulla lopputuloksella ei välttämättä ole väliä. Joskus tappio voi olla 

hyödyllinen päätehtäville, koska se tuo esiin korjaamista vaativan lainsää-

dännöllisen epäkohdan. On selvää, että julkisten asiamiehen access to justice 

-rooli ei pitkällä tähtäimellä voi hahmottua näin kapeaksi. Oikeudenhakijan 

avun tarpeella ja samassa asemassa olevien oikeudenhakijoiden yhdenver-

taisuudella on oltava vaikutusta julkisen asiamiehen päätöksiin, oli kysymys 

asianajosta tai kustannusten korvaamisesta.

Oma kysymyksensä on, missä asianosaisasemassa olevaa oikeudenhaki-

jaa avustetaan. Julkisen asiamiehen toimintalogiikan kannalta avustaminen 

olisi suunnattava kantaja-asemassa olevaan oikeudenhakijaan. Näin vasta-

puoli ei, kuten edellä todettiin, kykene estämään pilottituomion saamista 

vaatimuksistaan luopumalla tai niitä muuttamalla. Oikeudenhakijan saa-

minen asiassa kantajaksi kuitenkin vaatii tämän rohkaisemista, kunnollista 

valmistautumista oikeudenkäyntiin ja todennäköisesti välillä vielä kokonais-

vastuun ottamista oikeudenkäynnin kustannuksista. Tällainen avustaminen 

on kuitenkin työlästä ja kaukana siitä oikeudenkäynnissä esiintymisestä, mitä 

laissa on ajateltu avustamisen tavaksi. Vastaajan avustaminen vireille pan-

nussa oikeudenkäynnissä on helpompaa, erityisesti vähemmän työllistävää, 

ja siinä vältetään se moraalinen vastuu, jonka hävitty oikeudenkäynti tuo. Pe-

riaatteessa vastuu voi olla oikeudellistakin, jos oikeudenhakija on houkuteltu 

ilmeisen aiheettomaan tai oikeudellisesti perusteettomaan oikeudenkäyn-

tiin. Käytännössä näin tuskin tapahtuu. Asiantuntijaviranomainen pystyy 

vaivatta erottamaan ennusteeltaan lupaavat oikeudenkäynnit.

Oikeudenhakijan rohkaiseminen kantajaksi oikeudenkäyntiin tuo aina 

mukanaan odotuksia edullisesta lopputuloksesta. Yksi avustamisen perus-

edellytyksistä on luottamus siihen, että oikeudenhakija sitoutuu itsekin oi-

keudenkäyntiin, toisin sanoen ei luovu siitä tai häiritse asianajamista omilla 

määräämistoimillaan. Myös kannetyyppi vaikuttaa. Jos oikeudenhakijalla 

on konkretisoitunut korvaus- tai hyvitysvaihe, oikeudenkäyntiin houkuttelu 

vielä onnistuu. Jos sen sijaan kiistaa on siitä, onko vastapuolella väittämänsä 

oikeus, oikeudenkäyntioptio ei enää ole luonteva. Kun kuluttaja-palkansaa-

jan kynnys nostaa suorituskanne on tunnetusti korkea, vielä korkeampi se 

on, kun kysymys on vahvistuskanteesta, esimerkiksi vakiosopimuksen eh-
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don tulkinnasta. Yksityishenkilö ei halua riesakseen oikeudenkäynnin hen-

kistä kuormaa, vaikka julkinen asiamies häntä avustaisi ja vastaisi kaikista 

kustannuksistakin.

Vaikka julkisten asiamiesten järjestelmä on viime aikoina saanut paljon 

huomiota kansainvälisessä tutkimuksessa, tulevaisuus ei välttämättä täytä 

odotuksia. Kannattaa nimittäin muistaa, että asiamiesten toimiminen yksit-

täisissä oikeudenkäynneissä on altis samoille säästöpaineille kuin koko oi-

keudenhoito. Sitä paitsi julkinen valta kärsii samasta riskiaversiivisuudesta 

kuin kaikki muutkin toimijat, vaikka maksukyky sinänsä ei ole sen ongelmia. 

Oma pulmansa on julkisten asiamiesten perinteeksi muodostunut pidätty-

vyys oikeudenkäynteihin lähtemisessä, mikä on luokiteltavissa oikeuskult-

tuuriseksi esteeksi. Pidättyvyys selittyy todennäköisesti osaksi riskin vält-

tämisellä mutta osaksi ehkä myös arvovaltasyillä. Viranomaisen arvostus 

toimialallaan kärsii – tai sen oletetaan kärsivän – jos viranomainen häviää 

oikeudenkäynnin, jonka se on pannut vireille tai jossa asianosaista avuste-

taan. Tätä pelkoa ei poista näsäviisas huomautus, että oikeudenkäynnin voi 

käsitteellisesti hävitä vain asianosainen, jollainen viranomainen avustaes-

saan tai kustannuksia maksaessaan ei ole.

Lakisystemaattisesti on pakko sanoa, että julkisten asiamiesten antamaa 

apua koskeva sääntely on luvattoman hajanaista ja sen linjaukset horjuvia. 

Julkisten asiamiehen tehtäviin ei esimerkiksi yleensä kuulu sen valvominen, 

että yksittäiset kansalaiset pääsevät niihin oikeuksiin, joita ”valvottu” lain-

säädäntö heille periaatteessa takaa. Yleiset laillisuudenvalvojat kylläkin seu-

raavat sitä, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuu ”myös 

käytännössä”, kunhan ensin on päästy tuomioistuimeen. 473 Oikeudellisen 

avun antamisen edellytykset ovat asiamiesjärjestelmässä epäselvät, oikeu-

dellisen avun antamisen muodoissa on outoja rajoituksia, avun saajan suhde 

julkiseen asiamieheen jää kokonaan määrittelemättä eikä vastapuolen vel-

vollisuudesta korvata avustamisen kustannukset ole läheskään aina säännös-

tä. Tämä puolestaan antaa vastapuolelle arvokkaan taktisen edun. Hajanai-

suus johtuu säännösten sijoittamisesta organisaatiolakeihin, vaikka selvästi 

työekonomisempaa olisi säätää erillinen yleislaki julkisten asiamiesten anta-

masta oikeudellisesta avusta. Vaikka julkisten asiamiehen toimenkuvat vaih-

televat, itse avustamisessa, oli se suoraa tai rahamääräistä, ei vaihtelua juuri 

473.  Ks. eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus 2019 s. 157.   
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esiinny eikä oikeastaan voikaan esiintyä. Hajanainen lainsäädäntö selittää 

viimeistään sen, miksi julkisten asiamiesten tarjoama potentiaali oikeuksiin 

pääsyssä jää pohjoismaissa kaikesta päätellen hyödyntämättä. Julkiset asia-

miehet eivät myöskään ole olleet tässä suhteessa kovin aloitteellisia, vielä 

vähemmän innovatiivisia. 







2698. Julkisen asiamiehen 
sivuroolit

8.1 Julkinen asiamies tukee 
oikeudenkäyntiä

Vaikka laki puhuu ”avustamisesta” eli oikeudenhakijan asian ajamisesta tai 

sen rahoittamisesta oikeudenkäynnissä, julkinen asiamies saa luonnollisesti 

tukea oikeuksiin pääsyä muillakin tavoilla.474 Julkinen asiamies voi esiintyä 

yksittäisessä oikeudenkäynnissä todistajana, asiantuntijana tai niin sanottu-

na sivuväliintulijana. Yhtenä asiantuntijana esiintymisen ilmentymänä on pi-

dettävä oikeudenkäyntiin tarkoitetun lausunnon antamista. Lausunnon jät-

täminen oikeudenkäynnissä käytettäväksi on samalla ylivoimaisesti tavallisin 

osallistuvan tukemisen muoto: se on suhteellisen vähätöistä, myönteinen 

lausunto riitakysymyksestä ehkä auttaa merkittävästi oikeudenhakijaa, eikä 

lausunnon antaminen liiaksi sekoita julkista asiamiestä yksittäiseen, lopulta 

ehkä tavoitteiden kannalta toisarvoiseen oikeudenkäyntiin. 

Sen sijaan ryhtyminen väliintulijaksi on kaikesta päättäen lähes tuntema-

tonta käytännössä. Sen tarvekaan ei ole ilmeinen. Väliintuloa kaivataan vain 

silloin, kun oikeudenkäynnin lopputulos on julkisen asiamiehen tehtävien 

kannalta tärkeä mutta potentiaalinen avun saaja ei suostu ottamaan apua 

vastaan, toisin sanoen hän ei suostu hyväksymään julkista asiamiestä tai tä-

män alaista virkamiestä avustajakseen. Tämä on, kuten edellä todettiin, var-

sin epätodennäköistä. Oikeudenhakija ottaa tarjotun ilmaisen avun ilomielin 

vastaan. Muutoinkaan väliintulo oikeudenhakijan hyväksi ei tuo mainittavia 

taktisia hyötyjä. Se ei ensiksikään anna ratkaisua oikeudenkäyntikynnyksen 

eli viime kädessä oikeudenkäynnin rahoittamisen ongelmaan, Toiseksi vaa-

timus väliintulosta herkästi johtaa kiistelyyn väliintulointressistä, toisin sa-

noen, koskeeko asia vanhahtavasti sanottuna julkisen asiamiehen ”oikeutta” 

sellaisella tavalla, mitä laki väliintulolta edellyttää (OK 18:8). Teoriassa jul-

kinen asiamies voisi valita väliintulossa myös oikeudenhakijan vastapuolen 

tukemisen. Juridisesti sille ei ole estettä, koska vastapuolihan voi olla sekä 

474.  Tässä tutkimuksessa avustamiseen on luettu – jonkun mielestä ehkä epäloogisesti – niin 
avustaminen asiaa ajamalla kuin rahamääräisestikin. Ks. edellä jakso 7.2.
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”oikeassa” että tuen tarpeessa. Access to justice -tutkimuksen tyyppitilantees-

sa, heikko kansalainen vastaan vahva toistuvaisasianosainen, tämä kuitenkin 

herättäisi julkista paheksuntaa. Muutoinkin vahvempi asianosainen kun saisi 

tuekseen vielä julkisen vallan auktoriteetin ja rajattomat voimavarat. Synty-

vä julkisuus olisi luultavasti niin kielteistä, että on vaikea kuvitella tilanteita, 

joissa julkinen asiamies jatkossakaan lähtisi tälle tielle.

Oma ongelmaryhmänsä on tässä pehmeäksi kutsuttu oikeudenhakijan 

tukeminen. Pehmeä tukeminen on yksinkertaisemmillaan oikeudenhaki-

jan neuvontaa hänen käytössään olevista oikeussuojakeinoista tai rohkaisua 

niiden käyttämiseen. Askelta pitemmälle mennään, jos julkinen asiamies 

antaa konkreettisia juridisia neuvoja, auttaa laatimaan oikeudenkäynnissä 

tarvittavia asiakirjoja tai on mukana oikeudenkäyntiin valmistautumisessa, 

hän esimerkiksi antaa oikeudenhakijalle tutkimustensa ja asiassa tehtyjen 

selvitysten tuottamaa aineistoa. Tätä pehmeää tukea ei voi jättää toimijuut-

ta tutkittaessa huomiotta, vaikka se on luokiteltavissa tosiasialliseksi ja se 

jätetään tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Etenkään valmistautumisapua ei 

ole syytä väheksyä. Julkiset asiamiehet edustavat normaalisti huomattavaa 

juridista ja tiedollista asiantuntemusta toiminta-alueeltaan.475 

Nämä tukemisen muodot usein sekoittuvat: ne voivat olla päällekkäisiä 

tai ehkä useammin suksessiivisia. Julkinen asiamies esimerkiksi auttaa oi-

keudenhakijaa valmistautumaan oikeudenkäyntiin ja esiintyy siinä aikanaan 

väliintulijana. Tavallisin yhdistelmä lienee kuitenkin apu oikeudenkäyntiin 

valmistautumisessa – esimerkiksi juuri juridisten neuvojen ja asiamiehen 

toiminnassaan keräämän aineiston luovuttaminen oikeudenhakijalle – se-

kä lausunnon kirjoittaminen oikeudenkäynnissä hyödynnettäväksi. Tällöin 

kyseenalaisen moniroolisuuden kynnys on jo lähellä. Joihinkin tukemisen 

yhdistelmiin onkin pakko suhtautua varauksella: esimerkiksi lausunnon asi-

assa antanut julkinen asiamies ei saisi ryhtyä asianosaisen avustajaksi sa-

massa oikeudenkäynnissä. Prosessilaki ei sitä suoraan kiellä, mutta tällainen 

475.  Julkisten asiamiehen käyttöä oikeuksiin pääsemistä onkin perusteltu yhtäältä sillä, että 
heille voidaan antaa neuvontatehtäviä, ”courts just process claims, they do not advise people 
on whether they have a claim, or some other sort of problem, or which process might be best 
to resolve it”. Toisaalta asiamiehille pystytään uskomaan sellaisia selvitys- ja tutkintatehtäviä, 
jotka tuomioistuimille siirrettyinä veisivät ristiriitaan tuomioistuimilta edellytetyn puolueetto-
muuden kanssa. Ks. Hodges 2019 s. 241. Tosin tutkinta- ja lainkäyttövaltuuksien yhdistämisessä 
on riski apua saavan asianosaisen vastapuolelle. Vaaran tiivistää osuvasti vanha turkkilainen 
sanonta: ”If the judge be your accuser, may God be your help.”  
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äkillinen roolinmuutos hämmentää oikeudenkäynnin kulkua ja lisäksi luo 

epäilyksiä julkisen asiamiehen puolueettomuudesta, ehkä osaamisestakin.

Oikeudenkäynnin tukeminen herättää edellä viitatun ongelman siitä, on-

ko myös tällainen apu harkinnanvaraista. Voidaan väittää, että oikeuden-

hakijalla on subjektiivinen oikeus jonkinlaiseen tukeen (esimerkiksi juuri 

lausunnon saamiseen). Jos lähtökohdaksi otetaan edellä viitattu periaate 

oikeudellisen avun yleisestä harkinnanvaraisuudesta, tällaista oikeutta ei ole, 

vaikka kysymys ei enää ole avustamisesta tai kustannusten korvaamisesta. 

Asia ei muutu, vaikka tukemisen tapa ei rasittaisi julkisen asiamiehen voi-

mavaroja tai tukeminen edistäisi asiamiehen toimenkuvan tavoitteita. Selvää 

tietenkin on, että tosiasiallinen kynnys antaa esimerkiksi lausunto oikeuden-

hakijan pyynnöstä on paljon matalampi kuin kynnys ryhtyä tätä avustamaan, 

puhumattakaan asianosaiseksi ryhtymisestä. Vielä ilmeisempää tukemisen 

harkinnanvaraisuus on silloin, kun julkinen asiamies miettii pehmeän tu-

en antamista. Poikkeus tukemisen harkinnanvaraisuudesta on todistajana 

toimiminen. Todistaminen on kansalaisvelvollisuus, ja velvollisuus koskee 

myös virkamiehiä. Asia erikseen on todistamisen sisältö, eli mistä seikoista 

virkamies saa todistaa.

Säädöspohja on myös oikeudenkäynnin tukemisessa vinoutunut. Väliin-

tulosta ja todistamisvelvollisuudesta on prosessilaissa säännökset. Ne eivät 

kuitenkaan ota huomioon tätä erityistilannetta, toisin sanoen julkisen asia-

miehen esiintymistä väliintulon oikeutta vaativana tai todistajana. On mah-

dollista tai jopa odotettavaa, että julkisen asiamiehen erityinen rooli vaatii 

muutoksia yleissäännösten tulkintoihin. Käytännössä säännökset sitä paitsi 

aktualisoituvat harvoin, koska julkiset asiamiehet (tai heidän alaisensa vir-

kamiehet) eivät juuri esiinny väliintulijoina eikä tämän tutkimuksen aineisto 

viittaa siihenkään, että he mainittavasti toimisivat todistajina toimialansa oi-

keudenkäynneissä. Sen sijaan lausunnon antaminen oikeudenkäyntiä varten 

tai oikeudenkäynnissä käytettäväksi on kokonaan vailla säännöksiä, vaikka 

se on ilmeisesti varsin yleistä. Lausuntoja antavat niin hallintoviranomaiset, 

julkisten asiamiesten kaltaiset erityisviranomaiset kuin erilaiset asiatunti-

javiranomaisetkin. Käsitteellisesti viranomaisen lausunto tavallaan putoaa 

todistusoikeudelliseen mustaan aukkoon. Se muistuttaa asiantuntijatodis-

telua mutta ei ole pelkästään sitä, kuten tullaan jäljempänä havaitsemaan.
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Vastapuolen mahdollisuudet puolustautua joutuvat vaaraan, jos julki-

nen asiamies yhtäältä tukee oikeudenhakijaa oikeudenkäynnissä, toisaalta 

esiintyy siinä puolueettomana asiantuntijana ja yleisen edun valvojana. On 

siis kohtuullista vaatia, että vastapuolen ja tuomioistuimen tulee aina olla 

selvillä, milloin näennäisen neutraalissa roolissa toimiva julkinen asiamies 

tosiasiallisesti tukee oikeudenhakijaa. Perinteisessä avustamisessa (jossa oi-

keudenhakijan asiaa ajetaan) tästä ei jää epäselvyyttä: julkisen asiamiehen 

puolenpito näkyy ja otetaan huomioon. Myös väliintulo osoittaa selkeästi 

julkisen asiamiehen roolin, koska väliintulijan on ilmoitettava, kumman asi-

anosaisen ”puolella” hän aikoo osallistua oikeudenkäyntiin (OK 18:8). Sen 

sijaan esiintyminen oikeudenkäynnissä pelkästään asiantuntijana ja todista-

jana mahdollistaa sen, että puolenpito tai aikaisempi osallistuminen oikeu-

denkäyntiin (esim. apu oikeudenkäyntiin valmistautumisessa) jää näkymät-

tömiin. Vielä helpompaa on tietenkin pehmeän tukemisen piilottaminen, oli 

se tarkoituksellista tai huomaamatta tapahtuvaa. Yhtä lailla sitoumus maksaa 

oikeudenkäynnin kustannukset oikeudenhakijan puolesta tulee tietoon vain, 

kun se kerrotaan.

Voidaan tietenkin kysyä, miksi julkisen asiamiehen näkymätön osallis-

tuminen oikeudenkäyntiin tai sen valmisteluun ylipäätään tulisi paljastaa. 

Vastaaminen ei tuota päänvaivaa: tiedolla on merkitystä, kun arvioidaan to-

distajana tai asiantuntijana esiintyvän julkisen asiamiehen lausumien us-

kottavuutta. Kun mukanaolo avoimesti kerrotaan, vastapuoli ja tuomioistuin 

saavat muodostaa käsityksensä siitä, miten oikeudenhakijan tukeminen asi-

assa heijastuu hänen lausumiinsa. Välttämättähän näin ei tapahdu, mutta on 

syytä muistaa, että oikeudenhakijaa auttavalla julkisella asiamiehellä voi olla 

omakohtaista intressiä lopputuloksesta ja se vaikuttaa hänen lausumiinsa. 

Omakohtainen intressi heijastuu nimittäin muutoinkin todistajan ja asian-

tuntijan lausunnon arviointiin.476 Henkilön ei periaatteessa edes tulisi lähteä 

asiantuntijaksi, jos hän hakee tai toivoo oikeudenkäynniltä määrättyä loppu-

tulosta. Se, että intressi ei julkisen asiamiehen tapauksessa ole henkilökoh-

tainen vaan julkisen asiamiehen tehtävistä johtuva tai johdettavissa oleva, ei 

476.  Tässä ei väitetä, että julkinen asiamies tai hänen alaisensa virkamies tietoisesti ja tahal-
lisesti antaisi vääriä tietoja. Kysymys on vain henkilön yleisinhimillisestä halusta uskoa, että 
hänen tulkintansa on oikea tai näkemyksensä pääsee voitolle. Pelkistäen voidaan sanoa, että 
henkilö, jolla on intressiä tietystä lopputuloksesta, alatajuisesti aina ajaa asiaansa. Tämä on 
sitä selvempää, mitä kauemmas liikutaan kovista faktoista.  
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asiaa muuta. Oikeudenkäyntiin tavalla tai toisella osallistuva julkinen asia-

mies tavallaan panee peliin asiantuntemuksensa ja arvovaltansa. Muodol-

lista esteellisyyttä todistajana tai asiantuntijana toimimiseen ei tietenkään 

synny, joskin esimerkiksi asiantuntijana annetussa lausunnossa tulisi kertoa, 

millaisessa yhteydessä asiamies on ollut oikeudenhakijaan ja missä määrin 

lausunto perustuu tämän kertomaan, missä määrin taas asiamiehen omaan 

tutkimukseen tai kokemustietoon. 

Vaikka avoimuus on pääsääntö, voidaan kysyä, onko julkisen asiamiehen 

auttava rooli oikeudenkäynnissä kerrottava myös, kun julkinen asiamies on 

pelkästään sitoutunut korvaamaan oikeudenhakijan oikeudenkäyntikustan-

nukset. Hän ei toisin sanoen muutoin osallistu oikeudenkäyntiin. Kysymys 

näyttää avoimuusongelman muunnelmalta, mutta sen viitekehys on toinen. 

Tietoa ei tässä tilanteessa tarvita julkisen asiamiehen lausumien, kannanot-

tojen tai todistajankertomuksen arviointiin. Julkinen asiamieshän ei tässä ta-

pauksessa tuota sellaista oikeudenkäyntiaineistoa, jota olisi tarpeen arvioida. 

Ilmoitusvelvollisuutta pystytään perustelemaan vain sillä, että tämä tieto vai-

kuttaa oikeudenkäynnin kustannusten jakaantumiseen eli OK 21 luvun sovel-

tamiseen. Näin ei kuitenkaan näytä käyvän. Jos tällaisen sitoumuksen saanut 

oikeudenhakija voittaa oikeudenkäynnin, vastapuolen korvausvelvollisuus 

ei periaatteessa muutu eikä tiedolla ole merkitystä. Korvaus maksetaan vain 

eri taholle, julkiselle asiamiehelle eli valtiolle voittaneen asianosaisen sijasta.

Jos oikeudenhakija puolestaan häviää, merkitystä on tai voi olla ainoas-

taan julkisen asiamiehen sitoumuksella korvata vastapuolen oikeudenkäyn-

tikulut. Tosin tällöinkään se seikka, että maksajana on lopulta julkinen valta, 

ei teoriassa vaikuta. Vastapuolen oikeus korvaukseen ja korvauksen mää-

rä pysyvät entisellään: ne määräytyvät asianosaisen henkilön (OK 21:8b) ja 

kustannusten laadun (OK 21:8) perusteella. Käytännössä näin ei välttämättä 

ole. Tuomioistuin saattaisi muutoin esimerkiksi soveltaa hävinnyttä oikeu-

denhakijaa suosivaa sosiaalista kulusääntöä mutta luopuu siitä, koska kus-

tannusten maksajaksi ilmoitetaan julkinen valta.477 Julkiselle vallalle suuri-

kaan korvausvelvollisuus ei tuo vaikeuksia. Samoin tieto siitä, että julkinen 

asiamies vastaa kustannuksista, voi heijastua siihen, mitkä voittaneen asi-

477.  Oma tulkintaongelmansa tietenkin on, voidaanko sosiaalista kulusääntöä (OK 21:8b) so-
veltaa tilanteessa, jossa oikeudenkäynnin kustannukset de facto maksaa varakas ulkopuolinen 
taho tai että maksurasitus syystä tai toisesta ei lopulta kohtaa asianosaista. Tässä kuitenkin 
katsotaan, ettei lopullisen vastuunkantajan henkilöllä ole merkitystä. 
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anosaisen kustannukset katsotaan tarpeellisiksi ja kohtuullisiksi. Vaikka on 

myönnettävä, että tiedolla kustannusten maksajasta on merkitystä, access to 

justice -tutkimuksessa on katsottu, että sivullisrahoitusta ei saisi ottaa huomi-

oon korvausvelvollisuudesta päätettäessä. 478 Jos tähän tulkintaan yhdytään, 

julkisella asiamiehellä ei, sen enempää kuin oikeudenhakijalla itsellään, ole 

velvollisuutta paljastaa saamaansa sivullisrahoitusta. On vaikea keksiä syy-

tä sille, miksi julkiselta asiamieheltä saatu rahoitus olisi eri asemassa kuin 

muulta sivulliselta saatu rahoitus. 

8.2 Julkinen asiamies lausunnon 
antajana tai todistajana

8.2.1 Lausunnon antaminen oikeudenkäyntiä varten 
tai oikeudenkäynnissä

Julkinen asiamies voi, muiden viranomaisten tapaan, osallistua oikeuden-

käyntiin myös antamalla lausunnon siinä käytettäväksi. Lausunto voidaan 

laatia joko ennen oikeudenkäyntiä tai vasta sen aikana. Lausunto normaalisti 

tukee oikeutta hakevaa (tässä tapauksessa julkisen asiamiehen puoleen kään-

tynyttä kansalaista), mutta se voi toki olla myös vastapuolta suosiva. Kysymyk-

senasettelu pirstoutuu alkuun kahteen soveltamistilanteeseen. Ensimmäises-

sä viranomainen ”kierrättää” lausuntonsa asianosaisen kautta, toisin sanoen 

luovuttaa sen asianosaiselle. Asianosainen (tässä oikeudenhakija) vuorostaan 

antaa lausunnon tuomioistuimelle muun oikeudenkäyntiaineistonsa osana. 

Lausunto on tällöin luokiteltavissa kirjalliseksi todisteeksi. Yleensä näin ”kier-

rätettävä” lausunto annetaan oikeudenhakijalle tämän pyynnöstä. Lausunto 

perustuu tästä syystä (tai ainakin voi perustua) liiaksi oikeudenhakijan välit-

tämään tilannekuvaan. Kuten edellä todettiin, viranomaisella ei ole velvolli-

suutta ottaa yhteyttä vastapuoleen. Lausunto on näin tavallaan yksipuolinen 

analyysi asiasta, mikä toki tulisi sitä luettaessa muistaa.479 Kiistatonta kuiten-

kin on, että lausunto, oli se minkä viranomaisen laatima tahansa, tulee täs-

sä tapauksessa osaksi oikeudenkäynnin aineistoa. Lausunnon sisältöhän ei 

478.   Koulu 2020 s. 218.
479.  Eri asia on, että kansainvälisissä suosituksissa suositellaan, kuten edellä todettiin, yhtey-
denottoa vastapuoleen asian selvittelyssä. Luontevaa myös olisi, että lausunnossa tuotaisiin 
esiin vastapuolen näkemyksiä asiasta.
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siihen vaikuta. Näin ongelmaksi jää lähinnä viranomaisen velvollisuus antaa 

oikeudenhakijalle lausuntoja oikeudenkäynnissä käytettäväksi.480

Toisessa soveltamistilanteessa viranomainen antaa lausuntonsa tuomio-

istuimelle joko oma-aloitteisesti tai tuomioistuimen kehotuksesta, jargonin 

mukaan ”kun sille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi”. Jos laki sisältää – ku-

ten usein on asianlaita – säännöksen viranomaisen kuulemisesta määrättyä 

asiaa koskevissa oikeudenkäynneissä, lausunto otetaan oikeudenkäynnissä 

huomioon, se on toisin sanoen oikeudenkäyntiaineistoa.481 Kirjallisen lau-

sunnon antaminen on ainoastaan tapa, jolla viranomainen toteuttaa laki-

määräisen oikeutensa tulla kuulluksi. Vaikka viranomainen voi esiintyä myös 

henkilökohtaisesti, riita-asian oikeudenkäynnin rakenne tekee sen varsin 

vaikeaksi.482 Viranomaisen edustajan henkilökohtainen läsnäolo käsittelyssä 

lienee poikkeuksellista. Vastaaminen kysymykseen viranomaisen oikeudesta 

antaa lausuntoja muuttuu vaikeaksi, jos laki ei anna viranomaiselle oikeutta 

tulla kuulluksi tai antaa lausuntoa oikeudenkäynnissä. Tietenkin viranomai-

nen saa lähettää vapaasti lausuntojaan tuomioistuimille missä tahansa asias-

sa, mutta prosessioikeudellinen ongelma kuuluukin, tuleeko lausunnosta 

oikeudenkäyntiaineistoa. Vastauksella on myös käytännön merkitystä. Jos 

lausunto on tällaista aineistoa, se on otettava oikeudenkäynnissä puheeksi, 

asianosaisille on annettava tilaisuus argumentoida ja esittää sen riitautta-

vaa näyttöä. Jos taas lausunto ei ole oikeudenkäynnin aineistoa, se saadaan 

kokonaan sivuuttaa. 

Jos tällainen ilman lain valtuutusta annettu lausunto halutaan katsoa 

osaksi oikeudenkäynnin aineistoa, oikeudellinen perusta sille on johdettava 

viranomaisen toimivallasta, esimerkiksi julkisen asiamiehen kohdalla hänen 

valvontatehtävästään.483 Access to justice -tutkija ei tällaista tulkintaa vastus-

480.  Tässä yhteydessä merkitystä ei näytä olevan sillä, koskeeko lausunto nimenomaisesti yk-
sittäistapausta vai onko se muotoiltu yleiseksi, esimerkiksi toimialan menettelytapoja kuvaa-
vaksi tai arvioivaksi. Yksittäiseen asiaan keskittyvää lausuntoa voidaan tietenkin hyödyntää oi-
keudenkäynnin ulkopuolella, yleistä lausuntoa taas käyttää konkreettisessa oikeudenkäynnissä.  
481.  Kuluttajariitalautakunnan lausunnoista ks. Jokela 2016 s. 249.
482.  Sosiaalilautakunnan ”selvityksen” laatijan kuulemisesta oikeudessa ks. Aaltonen 2020 
s. 344. Häntä kuullaan kuten asiantuntijaa, mutta häntä ”ei kuitenkaan kuulla asiantuntijan 
asemassa”.  
483.  Viranomaisen lausunto on ehkä lähempänä common law-maiden amicus curiae –insti-
tuutiota kuin varsinaista asiantuntijatodistelua. Ks. edellä jakso 5.2.2. Toimiminen ”tuomioistui-
men ystävänä” ei vaadi näissä maissa erityistä säännöstä tai edes omakohtaista intressiä. Kuka 
tahansa kiinnostunut voi ryhtyä tällaiseksi ”ystäväksi”, ja kontroversiaaliset oikeudenkäynnit 
keräävät sadoittain tuomioistuinta muka auttavia sivullisia.  
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ta: kun julkinen asiamies katsotaan oikeuksiin pääsyä tukevaksi instituuti-

oksi, kaikki, mikä sitä edistää, on hyväksi. Jos tutkijalta tivataan perusteluja 

kannalleen, hän luultavasti vetoaa siihen, että lausunto tuo oikeudenkäyntiin 

objektiivista asiantuntemusta ja helpottaa tuomioistuimen päätöksentekoa. 

Lausunto ei myöskään lisää vastapuolen kustannuksia eikä vaikeuta hänen 

asianajoaan. Hieman napakampi argumentti saadaan siitä, että kiistely vi-

ranomaisen oikeudesta antaa lausunto – asiallisesti oikeudesta saada lau-

sunto oikeudenkäyntiaineistoksi – on taas sellainen prosessioikeudellinen 

riita riidassa, joita moderni konfliktihallinnan teoria yrittää välttää. Viime 

kädessä umpikuja aukeaa sillä, että lausunnosta hyötyvä asianosainen (täs-

sä oikeudenhakija) ”omii” lausunnon ja jättää sen tuomioistuimelle omana 

kirjallisena todisteenaan. 

Käytännössä viranomaisten lausunnot tavallisissa riita-asioissa eivät ole 

kovin tavallisia silloinkaan, kun laki sisältää siihen valtuutuksen. Kirjallisuu-

dessa on kommentoitu yhdenvertaisuusvaltuutetun lausuntojen antamis-

ta.484 Kyseinen valtuutettu saa ”lain mukaan” joko oma-aloitteisesti tai tuo-

mioistuimen varattua siihen tilaisuuden antaa lausunnon tuomioistuimelle 

toimialaansa liittyvässä oikeudenkäynnissä. Kaikesta päättäen yksimielinen 

toteamus kuitenkin on, että yhdenvertaisuusvaltuutettu osallistuu lausun-

noillaan hyvin vähän oikeudenkäynteihin, vaikka hänelle varataan siihen 

tilaisuuskin. Valtuutettu tavallisesti ilmoittaa, ettei hänellä ole asiassa lau-

suttavaa. Ilmoitus ei ole niin neutraali, miltä se kirjaimellisesti kuulostaa. Se 

nimittäin tulkitaan helposti merkiksi siitä, että syrjintää ei ole tapahtunut, 

toisin sanoen hyvitystä hakevaa asianosaista ei ole tapauksessa syrjitty. Tätä 

psykologista impaktia (joka on tosin oletettu) ei poista tieto siitä, että valtuu-

tetun ilmoitus voi johtua tapauksen tosiseikkojen epäselvyydestä tai yksin-

kertaisesti voimavarojen niukkuudesta. 

Kun kysymys viranomaisen lausunnon saamisesta oikeudenkäyntiaineis-

toksi on ratkaisu, on otettava kantaa kahteen jatkokysymykseen. Ensiksikin: 

484.  Näin laatuhankkeen työryhmäraportti XV 2020 s. 36. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on 
puuttunut harvalukuisissa lausunnoissaan työoikeudellisiin asioihin, erityisesti lainvalintaan. 
Sitä, voidaanko yhdenvertaisuusvaltuutettua kuulla muissa kuin hänen ”valvontavelvollisuu-
teensa” liittyvissä asioissa, on pidetty epäselvänä. Tällaisissa tapauksissa tuomarille suositel-
laan keskustelemista asianosaisten kanssa, jotta valtuutetulta voidaan pyytää lausunto. Esitys 
antaa vaikutelman, että lausuntoa ei pyydetä, jos asianosaiset sitä vastustavat. Tämä on ehkä 
praktisesti oiva neuvo, mutta periaatteessa vastaus ei riipu asianosaisten tahdosta. Tosin on 
myönnettävä, että sillä tulisi olla merkitystä, koska lausunnon pyytäminen luultavasti viivyttää 
asian käsittelyä. Sitä paitsi vastaus pyyntöön luultavasti on, että valtuutettu ei puutu asiaan. 
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missä oikeudenkäynnin vaiheessa lausunto kannattaa antaa? Toiseksi on rat-

kaistava, millainen lausunnon sisällön tulee olla. Vaikkakaan sitä ei suoraan 

sanota, säännökset viranomaisten lausunnoista lähtevät siitä, että lausunto 

annetaan joko ennen oikeudenkäyntiä tai sen alkuvaiheessa.485 Näin se tu-

kee sekä asian käsittelyä että tuomioistuimen päätöksentekoa. Mitään estettä 

ei kuitenkaan ole sille, että viranomainen antaa lausuntonsa myöhemmin, 

ehkä vasta muutoksenhakuvaiheessa: lausunto ei kärsi prekluusiosta. Itse 

asiassa mitä pitemmälle asian käsittely on edennyt, sitä paremmin lausun-

to voidaan kohdistaa keskeisiin kysymyksiin. Viranomainen voi myös antaa 

asiassa useampia lausuntoja. Asia erikseen on, että lisälausunnot heikentävät 

alkuperäisen lausunnon uskottavuutta. 

Viranomaisen lausunto, luokiteltiin se miten tahansa, on oikeudenmu-

kaisen oikeudenkäynnin kannalta myös sisällöllisesti paljon pulmallisempi, 

miltä se näyttää. Ei ole selvää, millainen lausunnon sisällön on oltava tai 

millainen sisältö ei ainakaan saa olla.486 Koska kysymys on viranomaisen 

antamasta lausunnosta, lausunnon kirjoittamista ohjaavat hallinnon oikeus-

periaatteet sekä hallinnonalan yleiset ja lausunnon antavan viranomaisen 

erityiset tavoitteet.487 Nämä tavoitteet ovat poliittisia tai ainakin ei-oikeu-

dellisia. Se, että tavoitteet palautuvat viime kädessä yleiseen etuun (mitä se 

kyseisessä asiassa lieneekin), ei tee lausunnoista puolueettomia sanan yleis-

kielisessä merkityksessä. Erityisen hankalaksi asetelma muodostuu, kun lau-

sunto on vain yksi vaihe oikeudenkäyntiin osallistumisessa. Tällöin asetelma 

alkaa muistuttaa moniroolisuutta, jota ei oikeudenkäynnissä lähtökohtaisesti 

suosita. Lausunnot voidaan näin jakaa kahteen kategoriaan. ”puhtaisiin” lau-

suntoihin sekä ”osallistuviin” lausuntoihin (termit tässä). Ensimmäiset ovat 

lähempänä normaaleja asiantuntijalausuntoja, jälkimmäiset taas yhdistävät 

asiantuntijaosaamista ja ainakin teoriassa asianajamista. 

Tällainen osallistuminen toki vaihtelee: viranomainen on voinut antaa 

neuvoja oikeudenkäyntiin valmistautumisessa, tehdä tosiasiallisesti aloit-

485.  Tosin varhaisessa lausunnossa pulmana on, että kaikki oikeudenkäynnissä esiin nouse-
vat argumentit ja tosiseikat eivät ole vielä tiedossa. Tästä seuraa, että lausunto voi perustua sit-
temmin vääriksi havaittuihin seikkoihin tai tavallaan vääriin oikeuskysymyksiin. Näin lausunto 
kannattaisi ajoittaa valmistelun päättymisen jälkeiseen aikaan. Ks. SØndergaard 2015 s. 250.
486.  Tämä johtuu paljolti siitä, että tutkimuksen huomio on keskittynyt lausunnon pyytämis-
prosessiin eli siihen, milloin lausuntoa on pakko pyytää, milloin sitä voidaan pyytää ja keneltä 
sitä saadaan pyytää. Siinäkin näkökulmana on ollut säännönmukaisesti lausuntoa harkitsevan 
tai pyytävän tuomioistuimen näkökulma. Ks. esimerkiksi Tarukannel-Jukarainen 1999 s. 225. 
487.  Mäenpää 2018 s. 995.
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teen oikeudenkäyntiin ryhtymisestä, sitoutua maksamaan oikeudenkäynnin 

kustannukset tai avustaa itse oikeudenkäynnissä. Reilu peli vaatisi, että aina-

kin kaksi jälkimmäistä seikkaa tuotaisiin esiin, koska ne (tai oikeammin niistä 

ilmenevä sitoutuminen) saattavat heijastua lausunnon uskottavuuteen. Vaik-

ka näin ei olisikaan, avoimuus on toki, kuten jo sanottiin, paikallaan lausun-

non esitiedoissa.488 Tässä on mahdollista mennä vieläkin pitemmälle. Jois-

sakin maissa eettiset säännöt määräävät, että julkisen asiamiehen on ennen 

lausunnon antamista annettava ”vastapuolelle” tilaisuus perehtyä siihen ja 

esittää siitä kommentteja. Ihanteellisessa lausunnossa vastapuolen näkemys 

esimerkiksi tapahtumien kulusta avoimesti kerrottaisiin, tosin siihen kantaa 

ottamatta. Pohjoismaissa tällaisia säännöksiä ei ole, vaan julkinen asiamies 

laatii lausuntonsa tavallaan yksipuolisesti, vain toisen osapuolen kertoman 

ja oman kokemuksensa perusteella. Asia erikseen toki on, että vastapuolen 

kuuleminen lausuntoluonnoksesta tai asiasta ennen lausunnon lopullista 

jättämistä varmasti parantaisi lausunnon laatua. Tosin tutkimuksessa on ko-

rostettu, että viranomaisen lausunto on laadittava ”riittävän monipuoliseksi”, 

mikä ehkä tarkoittaa käytännössä osaksi samaa.489 

Eri asia on, mitä viranomaisen, tässä tapauksessa julkisen asiamiehen, 

lausuntoon tulee ottaa tai siihen ei saa ottaa.490 On ilmeistä, että lausunnossa 

saa periaatteessa olla yhtäältä tietoja toimialan käytännöistä, viranomaisen 

valvontatoimista, toisaalta sovellettavien säännösten ja niiden tulkinnan esit-

telyä. Ensimmäisen kohdan tiedot ovat luokiteltavissa asiantuntijatodistelun 

muodoksi, toisen kohdan taas muistuttavat melko tavalla niin sanottuja oi-

keustieteellisiä asiantuntijalausuntoja. Lausuntoon ei tietenkään tule sisäl-

lyttää varsinaista asianajamista: se olisi poikkeamista viranomaiselta vaadit-

tavasta tasapuolisuudesta ja puolueettomuudesta. Jos lausunto ottaa kantaa 

488.  Ks. edellä jakso 8.1.
489.  Mäenpää 2018 s. 995. Hän myös huomauttaa tyypillistä lausuntotilannetta tarkoittaen, että 
lausunto ei saa olla viranomaisen oman päätöksen yksipuolista puolustamista. Julkisenkaan 
asiamiehen lausunto ei saa olla yksipuolisesti oikeudenhakijan näkökohdat huomioon ottava. 
490.  Lausunnot ovat tavallisia hallintolainkäytössä, jossa kohdataan periaatteessa samat on-
gelmat, joskin välittömyysperiaatteen puuttuminen ei tee niistä yhtä kärjistyneitä. Ks. lähem-
min Koulu 2015 s. 117 ja 251. Ongelmien pehmentymisestä tosin seuraa, että lausuntojen prob-
lemaattisuus hämärtyy. Joidenkin lausuntojen laatimisesta on annettu (tai muuten syntynyt) 
vakiintuneita sääntöjä. Tällaisia ovat muun muassa lääketieteelliset asiantuntijalausunnot sekä 
sosiaalilautakunnan selvitykset lapsiasioissa. Ks. Auvinen 2006 s. 344 ja Aaltonen 2020 s. 285. 
Niin kutsuttujen lääkärintodistusten laatimisperiaatteita on pidetty aiheellisesti oikeusturva-
ongelmana. Ks. esimerkiksi oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa 2003 s. 28. 
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säännösten soveltamiseen yksittäistapaukseen, se muuttuu asianajamiseksi. 

Tämä ei sinänsä estä, että lausunnossa voi olla niin sanottua fakta-aines-

ta, toisin sanoen tosiseikkojen ja tapahtumien kuvausta. Jos viranomainen 

perustaa tiedot omiin tutkimuksiinsa (muistettakoon, että julkiselta asia-

mieheltä edellytetään asian oma-aloitteista selvittämistä), lausunto alkaa 

lähetä rikosasian esitutkintaa. Myös syntyvät ongelmat ovat samankaltaisia. 

Lausunto voi tietenkin myös selostaa, mitä asianosaiset ovat itse kertoneet. 

Vanha sääntö on, että itse hankitun ja kuulopuheena välittyneen tiedon ero 

tehdään selväksi, missä suhteessa monet lausunnot epäonnistuvat. Muutoin 

käy niin, että asianosaisen hyvinkin kontroversiaalinen narratiivi ”viralliste-

taan” lausunnossa. Oma ongelmansa on, mikä merkitys viranomaisen toimi-

alueella on. Tanskan oikeuskäytännössä on katsottu, että asiantuntijaviran-

omaisen tulee lausunnoissaan pitäytyä toimivaltansa ja asiantuntemuksensa 

rajoissa. Näin ollen lääketieteellisissä viranomaislausunnoissa on vältettävä 

oikeudellisia kannanottoja, oikeudellisissa lausunnoissa taas lääketieteelli-

seltä. Sääntö on selkeä, ja siihen on helppo yhtyä. Tanskassa on myös kes-

kusteltu siitä, saako viranomainen antaa useita lausuntoja samassa asiassa. 

Tähän ei ole kuitenkaan nähty estettä.491 Uusi lausunto on paikallaan erityi-

sesti silloin, kun oikeudenkäynti nostaa esiin uusia kysymyksiä tai tuo uutta 

aineistoa asiaan. 

8.2.2 Julkinen asiamies todistajana oikeudenkäynnissä

Julkinen asiamies (tai hänen toimistonsa työntekijä) voi joutua todistajaksi 

oikeudenkäyntiin, jolla on kosketuspinta toimialaan. Todistusteemoina ovat 

todennäköisesti aikaisemmat valvontatoimet, toimialan yleiset käytänteet ja 

liiketavat tai kyseisen oikeudenkäynnin esivaiheet, esimerkiksi se apu, jota 

julkinen asiamies on antanut oikeutta hakevalle. Jos julkinen asiamies on oi-

keudenhakija-asianosaisen nimeämä todistaja, teemoina ovat todennäköises-

ti kaksi ensimmäistä. Jos vastapuoli nimeää julkisen asiamiehen todistajaksi, 

sillä yritetään paljastaa joko julkisen asiamiehen näkymätön osallistuminen 

491.  Tosin tätä perustellaan hieman takaperoisesti myös sillä, että on parempi, kun yksi ja sa-
ma viranomainen antaa kaikki lausunnot samassa asiassa. Ks. SØndergaard 2015 s. 258. Tästä 
voi olla toistakin mieltä. Toisen viranomaisen lausunto nimittäin antaa uuden näkökulman 
asiaan, kun taas ”yksinoikeus” lausuntojen antamiseen johtaa helposti jääräpäiseen pitäyty-
miseen siihen, mitä kerran on sanottu.  
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oikeudenkäyntiin tai joku oikeudenhakijalle epäedullinen seikka. Julkista 

asiamiestä tarvitaan kylläkin harvoin todistajaksi, koska kyseinen informaatio 

on välitettävissä asiakirjoilla. Todistamiseen päädytään näin ainoastaan, kun 

julkinen asiamies ei anna lausuntoa tai ei luovuta muuta aineistoa, esimer-

kiksi vanhoja valvonta-asiakirjoja. Joskus oikeudenhakija ehkä uskoo, oikein 

tai väärin, todistajana toimimisen suurempaan näyttöarvoon tai vahvempaan 

psykologiseen vaikutukseen – eikä välttämättä ole tässä väärässäkään.

Todistaminen on yleinen kansalaisvelvollisuus, eikä siitä poiketa myös-

kään julkisen asiamiehen kohdalla.492 Hänen on tultava paikalle, annettava 

vala tai vakuutus sekä todistettava asiassa.493 Asia erikseen on, mistä hän ei 

saa todistaa tai milloin hänellä on oikeus vaieta. Julkisen asiamiehen koh-

dalla aktualisoituvatkin virkamiehen todistamiskielto (OK 17:12), sovittelijan 

vaitiolovelvollisuus (OK 17:11) sekä oikeudellisen avustajan vastaava velvolli-

suus (OK 17:13).494 On selvää, että julkinen asiamies saa ja on velvollinenkin 

todistamaan toimialansa käytännöistä. Näinhän saa tehdä myös kirjallisissa 

lausunnoissa. Sama koskee myös sitä tietoa, jonka toimialan valvonta on hä-

nelle antanut, esimerkiksi niitä valvontatoimia, joiden kohteeksi vastapuoli 

on muissa samankaltaisissa tapauksissa joutunut. Näitä valvontatoimia kos-

kevat asiakirjatkin kuten kuluttaja-asiamiehen ratkaisut ovat pääsääntöises-

ti julkisia. Enintään voidaan kysyä, missä määrin todistaja voi tosiseikkojen 

kuvaamisen lisäksi esittää omia päätelmiään, mielipiteitään ja analyysejään. 

Todistaja periaatteessa todistaa vain tosiseikoista, tarkkaan ottaen niitä kos-

kevista aistihavainnoistaan. Raja on kuitenkin veteen piirretty: tosiseikoista 

kertoessaan henkilö automaattisesti kertoo myös niitä koskevista tulkinnois-

taan. Jos tai kun henkilö kertoo ”erityisiä tietoja vaativista kokemussään-

492.  Pölönen-Tapanila 2015 s. 278.
493.  Tässä pidetään silmällä todistamisen arkaistista perustyyppiä. Se voidaan riita-asiassa 
korvata kirjallisella kertomuksella, jos asiassa sovinto on sallittu ja asianosaiset siihen suostu-
vat (OK 17:24), Ks. esimerkiksi Pölönen-Tapanila 2015 s. 153.
494.  Virkamiehen salassapitovelvollisuus on kytketty oudosti julkisuuslakien asianosaisjul-
kisuuteen, mikä on vienyt ”ristikkäisten säännösviittausten ketjuun”. Viittausten ketju taas jät-
tää soveltajalle paljon piilevää tulkinnallista liikkumavaraa. Näin Pölönen-Tapanila 2015 s. 255. 
Asianajajasalaisuuden ja sovittelusalaisuuden (termi tässä) henkilöulottuvuus on hämmästyt-
tävän suppea, henkilön professiostatukseen sidottu, mikä ei sekään tunnu hyvältä systemaatti-
selta ratkaisulta. Toki kieltojen soveltamista se helpottaa, joskin kieltojen asiallinen kattavuus 
jää joka tapauksessa erikseen määriteltäväksi. Siinä taas lähtökohtana ei saisi olla suppein 
mahdollinen tulkinta. Asianajosalaisuudessa tällaisesta suppeasta määrittelystä haluttiin varta 
vasten päästä eroon.     
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nöistä”, hän on asiantuntija (OK 17:34).495 Tämän tutkimuksen tyyppioikeu-

denkäynneissä (kansalainen/vahva toimija) asiantuntijuuden rajat harvoin 

ylittyvät. Sitä paitsi todistamisen kieltoja tai rajoituksia ei pystytä kiertämään 

sillä, että kuultava henkilö luokitellaan todistajan sijasta asiantuntijaksi.496

Ongelma kärjistyy kysymykseksi siitä, onko julkinen asiamies (tai muu 

virkamies) velvollinen todistajana kertomaan oikeudenkäynnin esivaiheista. 

Jos viranomainen on ”oikeudenkäynnin osapuolena”, virkamies ei saa todistaa 

siitä, mikä on vastoin osapuolen tai muun yhteisön taikka henkilön etua. Kiel-

toa perustellaan sillä, että viranomainen joutuisi tavallisia asianosaisia huo-

nompaan asemaan, jos viranomainen olisi velvollinen antamaan ennakkotie-

toja siitä, miten se tulee toimimaan oikeudenkäynnissä.497 Todistamiskiellon 

piiriin kuuluvat näin normaalitulkinnassa tilanteet, joissa julkinen asiamies 

on kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä, esimerkiksi ryhmäkanteet ja 

siirronsaajan kanne -konstruktioon perustuvat pilottioikeudenkäynnit. Hyväl-

lä tahdolla oikeudenkäynnin osapuoleksi on vielä laskettavissa väliintulijaksi 

ryhtynyt tai sitä harkitseva julkinen asiamies. Jos julkisella asiamiehellä ei ole 

tällaistakaan roolia, hän ei kuulu tämän todistamiskiellon soveltamisalaan. 

Velvollisuus todistaa on epäselvä myös, kun julkinen asiamies tai hänen 

alaisensa virkamies avustaa oikeudenhakijaa. Tällainen virkamiesavustaja 

näyttää jäävän oikeudellisen avustajan vaitiolovelvollisuuden ulkopuolella 

(OK 17:13). Kirjallisuudessa vaitiolovelvollisiin on sisällytetty asianajajat ja 

niin sanotut lupalakimiehet, jollaisena asiaa ajavaa virkamiestä ei parhaalla 

tahdollakaan voida pitää.498 Sen sijaan selvää on, että ulkoistetussa avusta-

misessa – asiaa ajaa julkiselta asiamieheltä toimeksiannon saanut asianajaja 

tai muu yksityinen lakimies – vaitiolovelvollisuus on normaalisti voimassa.499 

Tulkinnan tolkuttomuus on ilmeinen: oikeudenhakija toki tarvitsee samaa 

vaitiolovelvollisuuden tarjoamaa suojaa silloinkin, kun hän saa apua julkisel-

ta asiamieheltä tai muulta virkamieheltä. Laajentava tulkinta on perusteltu 

ja access to justice -pohjaisessa lähestymistavassa suorastaan välttämätön. 

495.  Asiantuntijatodistelusta ks. Vuorenpää 2020 s. 156. 
496.  Tuomioistuimen asiana on päättää, onko henkilö todistaja vai asiantuntija. Päätös kuul-
tavan henkilön statuksesta oikeudenkäynnissä tulisi tehdä jo valmistelussa. Tosin se yleensä 
edellyttää sitä, että asiantuntijaksi katsotun henkilön kirjallinen lausunto on luettavissa. Näin 
Vuorenpää 2020 s. 186.  
497.  Ks. lähemmin Rautio-Frände 2016 s. 107.
498.  Ks. edellä jakso 5.4. Myös tutkimuksessa on pitäydytty lakitekstin henkilökategorioihin. 
Ks. Pölönen-Tapanila 2015 s. 293. 
499.  Ks. Rautio-Frände 2016 s. 122.
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Julkisella asiamiehellä on, osaksi lakiin perustuvia, osaksi käytännössä 

kehittyneitä, sovittelutehtäviä. Hän sovittelee tällöin muun muassa yksit-

täisen oikeudenhakijan ja tämän vastapuolen välistä konkreettista erimieli-

syyttä, riitaa. Sovinnollisen ratkaisun hakemista onkin pidetty, kuten edellä 

todettiin, olennaisena osana julkisen asiamiehen toimenkuvaa.500 Julkinen 

asiamies voi joutua todistamaan myös havainnoistaan näissä tehtävissä. So-

vittelija on lähtökohtaisesti vaitiolovelvollinen: sovittelija ei saa todistaa sii-

tä, mitä hän ”tehtävässään on saanut tietää soviteltavasta asiasta” (OK 17:11). 

Vaitiolovelvollisuus on kuitenkin jälleen laissa rajattu spesifeihin sovittelija-

kategorioihin, joihin julkinen asiamies ei kuulu.501 Vaitiolovelvollisuus on 

voimassa vain tuomioistuinsovittelussa ja niin sanotussa rikosasioiden so-

vittelussa, jossa kylläkin sovitellaan myös pienehköjä riita-asioita. Tosin jul-

kinen asiamies ei ole tässä suhteessa ainoa syrjitty sovittelijaryhmä: samassa 

asemassa ovat kaikki yksityisen institutionaalisen sovittelun sovittelijat. 

Näin lopputulokseksi tulee, että julkinen asiamies ja hänen toimistonsa vir-

kamiehet jäävät tavallisessa luennassa kaikkien todistamiskieltojen ja todista-

misrajoitusten ulkopuolelle. Kiistatonta on, että näiden kieltojen ja rajoitusten 

logiikka puoltaa yksiselitteisesti niiden ulottamista myös julkiseen asiamie-

heen hänen tukiessaan yksittäisen oikeudenhakijan pääsyä oikeuksiinsa. OK 

17 luvun uudistuksen valmistelusta saa kuvan, että lakia laadittaessa on unoh-

dettu, että virkamiehet ja joskus muutkin henkilöt voivat ajaa toisen asioita tai 

että hallintoviranomainen voi toimia sovittelijana toimialansa riidoissa. Lähel-

lä onkin ajatus, että kiellot ja rajoitukset olisi kannattanut sitoa itse toimintaan 

(oikeudelliseen apuun, asianajamiseen, sovitteluun) eikä henkilön statukseen. 

Totta on, että tällainen kytkentä olisi ollut tulkinnallisesti ongelmallisempi.

Oma kysymyksensä on, kannattaako edistää vai rajoittaa julkisen asia-

miehen esiintymistä todistajana toimialansa oikeudenkäynneissä. Access to 

justice -näkökulmasta se näyttää edistämisen arvoiselta: julkinen asiamies 

auttaa tälläkin tavoin kansalaista pääsemään oikeuksiinsa. Tosin aina ei ole 

suinkaan selvää, kuka todistamisesta lopulta hyötyy, sillä hyödynsaajaksi 

voi päätyä myös vastapuoli. Vaara siitä, että julkinen asiamies voi esiintyä 

oikeudenkäynnissä vastapuolen todistajana, vaikuttaa kenties kansalaisten 

haluun ottaa yhteyttä julkiseen asiamieheen. Julkisen asiamiehenkin on pak-

500.  Julkisen asiamiehen sovittelijanroolia tarkastellaan lähemmin seuraavassa jaksossa 8.3. 
501.  Sitä paitsi velvollisuutta on pidetty relatiivisena, joten se antaa tuomioistuimelle laajan 
harkintavallan. Näin Pölönen-Tapanila 2015 s. 283.
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ko visusti miettiä, missä määrin hän auttaa oikeudenhakijaa oikeudenkäyn-

tiin valmistautumisessa, jos hän joutuu myöhemmin todistamaan avustaan.

Julkisten asiamiesten haastaminen todistajiksi on tällä hetkellä kaikes-

ta päätellen ennenkuulumatonta, mutta tilanne voi muuttua.502 Ja vaikka 

riski olisi vähäinenkin, se on pakko ottaa huomioon. Voidaan myös väittää, 

että julkinen asiamies on aina tavalla tai toisella ”osallinen” toimialansa oi-

keudenkäynnissä. Oikeudenkäynnin lopputulos heijastuu hänen tehtäviinsä. 

Vastapuoli kokee helposti oikeudenhakijaa auttavan asiamiehen tosiasialli-

seksi vastustajakseen. Se, että julkinen asiamies ei sitä muodollis-juridisesti 

ole, ei asiaa muuta. Tosiasiallisen vastustajan äkillinen muuttuminen puolu-

eettomaksi todistajaksi on omiaan hämmentämään ja herättämään epäilyk-

si julkisen asiamiehen toiminnan eettisyydestä. Prosessioikeudessa roolin-

muutoksiin kesken oikeudenkäynnin on, kuten edellä todettiin, perinteisesti 

suhtauduttu kielteisesti, koska ne tuovat oikeudenkäyntiin yllätyksiä ja vai-

keuttavat asianajamista. Syytä, miksi julkinen asiamies saisi tässä suhtees-

sa suopeamman kohtelun, tuskin on keksittävissä. Myös viranomaisen on 

katsottu ”asianosaistuvan” oikeudenkäynneissään. Tutkimuksessa on tuotu 

esiin, että vastapuolena olevan viranomaisen lausumat ovat lähtökohtaisesti 

asianajamista ja sellaisenaan aina subjektiivisia, mikä on tietenkin sinänsä 

totta. Sen sijaan täsmälleen samoja lausumia todistajana esitettyinä on ”lä-

hes mahdotonta osoittaa epäluotettavaksi”.503 

8.3 Julkinen asiamies edistää 
sovinnollista oikeuksiin pääsyä

8.3.1 Neuvottelua, sovittelua vai mitä?

Julkiselta asiamieheltä yleensä odotetaan, että hän löytää oikeuksiin pääsyyn 

sovinnollisen ratkaisun.504 Julkisen asiamiehen ranskalainen nimi ’mediateur’ 

502.  Näin jokseenkin varmasti tulee käymäänkin, jos julkiset asiamiehet alkavat laajamittaises-
ti ottaa osaa toimialansa oikeudenkäynteihin. Tällä hetkellä heidän osanottonsa on määrällises-
ti ja suhteellisesti niin pienimuotoista, että todistamiseen liittyvät ongelmat eivät ole ehtineet 
aktualisoitua. Voi myös olla, että vastapuoletkaan eivät ole huomanneet tätä mahdollisuutta.   
503.  Näin Taivaloja 2021 s. 180. Se, että viranomaista ei pidetä ”oikeana” asianosaisena riidas-
sa, ei epäkohtaa tietenkään korjaa: viranomainen on ja koetaan aiheellisesti vastapuoleksi. 
504.  Useimmiten sovinnollisen ratkaisun edistäminen tulee esiin julkisen asiamiehen tehtä-
vien luettelossa. Esimerkiksi laissa tasa-arvovaltuutetusta (1328/2014) viimeisenä kohtana on, 
että valtuutettu voi ”ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi syrjintää koskevassa 
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viittaakin juuri tällaiseen sovittelijan toimenkuvaan. Sen mukaan julkinen 

asiamies ensisijaisesti auttaa kansalaisia pääsemään sovintoon vastapuolen 

kanssa.505 Pohjoismaisesta näkökulmasta erikoista on, että Ranskassa asiamie-

het, niin julkiset kuin yksityisetkin506, sovittelevat samalla myös kansalaisen ja 

viranomaisen välisiä riitoja. Yksityisoikeudellisten ja ”julkisoikeudellisten” rii-

tojen sovittelujen välille ei tehdä eroa, mikä onkin sovitteluteorian näkökul-

masta johdonmukaista, riita kuin riita.507 Pohjoismaissa ja ehkä jyrkimmin 

Suomessa ajatuskin sovittelusta yksityisen ja julkisyhteisön välillä torjutaan 

totaalisesti. Tällaiset erimielisyydet kuuluvat niin sanotun tuomitsemispara-

digman piiriin: tosin tässä yhteydessä pitäisi oikeastaan puhua jo tuomitse-

mismonopolista, koska erimielisyys ei voi saada muuta kautta ratkaisuaan. 

Pohjoismaisessa kuluttajansuojassa näkyy selvimmin sovinnollisen rat-

kaisun suosiminen. Kuluttaja-asiamiehen on, kun hän havaitsee arvostelulle 

alttiin ”olosuhteen”, neuvoteltava siihen syyllistyneen yrityksen kanssa. Hä-

nen on ensisijaisesti haettava sovinnollista ratkaisua, jolla epäkohta saadaan 

korjatuksi.508 Totta kylläkin on, että kuluttaja-asiamiehellä ei ole suoranaista 

velvollisuutta hakea aluksi sovinnollista ratkaisua: hän voi nostaa kanteen tai 

ryhtyä auttamaan kuluttajaa ottamatta lainkaan yhteyttä vastapuoleen. Tässä 

suhteessa julkisen asiamiehen mahdollisuudet ”suoraan toimintaan” ovat 

paremmat kuin esimerkiksi asianajajan. Toki julkiset asiamiehet tavallisesti 

pyrkivät tavoitteisiin ensin neuvotteluin, koska se on ylivoimaisesti kustan-

nustehokkainta. Vihjaus suorasta toiminnasta on vain asiamiehen valttikortti 

neuvottelussa. 

asiassa” (2 §).  Kansainvälisissä suosituksissa sovinnollisuustavoite tuodaan epäsuorasti esiin 
toteamalla, että julkisen asiamiehen on annettava vastapuolelle tilaisuus virheensä tai lai-
minlyöntinsä korjaamiseen, ennen kuin hän ryhtyy mihinkään (muihin) toimenpiteisiin. Ks. 
developing and reforming ombudsman institutions 2017 s. 7.  
505.  Ks. Hodges ym 2012 s. 401.
506.  Kuten edellä todettiin, Ranskassa on vain yksi lakisääteinen julkinen asiamies, muut ”jul-
kiset” asiamiehet ovat tämän tutkimuksen käsittein yksityisiä, toisin sanoen joko viranomaisen 
tai yrityksen asettamia.  
507.  Hodges ym 2012 s. 37. 
508.  Näin Tanskan osalta Madsen-Nielsen 1986 s. 219. Tanskan asiamiesjärjestelmä on saanut 
kansainvälisessä keskustelussa pohjoismaisista asiamiehistä eniten huomiota, koska se syntyi 
vasta 1950-luvulla. Se ei näin kanna mukanaan historian painolastia vaan vastaa ”nykyajan tar-
peita”. Näin Grewal 2017 s. 28. Myös elintarvikemarkkinavaltuutetulla on neuvotteluvelvollisuus, 
jos hän epäilee rikkomusta. Hänen on pyrittävä neuvotteluin saamaan elinkeinonharjoittaja 
vapaaehtoisesti lopettamaan lainvastainen toiminta (elintarvikemarkkinalaki 8.1 §). Tanskan 
kuluttaja-asiamiehestä prosessioikeuden näkökulmasta ks. Gomard-Kistrup 2007 s. 880. 
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Pyrkimys sovinnolliseen ratkaisuun on ulotettu myös kuluttajansuojan 

perustasolle, kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvojien ”panos” sovinnollisis-

sa ratkaisuissa on merkittävä, ja (silloin vielä kunnalliset) kuluttajaneuvojat 

toimivat yhden kuvauksen mukaan suorastaan ”julkisina sovittelueliminä”. 

Sovittelututkimuksessa tällaista määrittelyä kylläkin vierastettaisiin.509 Yh-

denvertaisuuslainsäädännössä sovinnollisuus ei saa yhtä näkyvää sijaa. Tosin 

laki antaa sovinnon edistämiseen mahdollisuuden: valtuutettu voi ”ryhtyä 

toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi” kyseisen lain mukaisissa asiois-

sa (yhdenvertaisuuslaki 19 §). Mitään velvollisuutta neuvotella esimerkiksi 

syrjintään syyllistyneen työnantajan kanssa valtuutetulla ei ole. Hyvällä tah-

dolla säännös voidaan ymmärtää jonkinlaiseksi ”sovintovaltuudeksi”, vaikka 

näinkin ymmärrettynä säännöksen tarpeellisuus on kyseenalainen. 

Vaikka sovitteleminen on näin keskeistä julkisen asiamiehen toimenku-

vassa, hänen sovitteluroolinsa on jäänyt asiamiestutkimuksessa vähälle tai 

oikeastaan olemattomalle huomiolle. Huomion puuttuminen ehkä selittyy 

kielenkäytön epätarkkuudella, etenkin sillä, että preventiivistä ja reparatiivista 

sovittelua ei pidetä erillään. Yleiskielessä sovittelemisena – ja samalla sovit-

teluna – voidaan pitää sovinnollisen ratkaisun hakemista valvonnan erimie-

lisyyksissä. Esimerkiksi: julkinen asiamies keskustelee valvottaviensa kanssa 

näiden liiketoimintamallien, toimintatapojen ja käytäntöjen hyväksyttävyy-

destä – tarkoituksena on niiden muuttaminen. Näissä keskusteluissa ei ole 

konfliktiteorian edellyttämää vastapuolta, koska ei ole kahden intressitahon 

vastakkaisuutta eli konfliktia. Kysymys ei ole näin sovittelusta vaihtoehtoisen 

riidanratkaisun mielessä. Vasta reparatiivinen sovittelu eli sovinnollisen rat-

kaisun hakeminen vanhoihin oikeudenloukkauksiin (’vääryyksiin’) on sitä.

Vaihtoehtoisen riidanratkaisun tutkimus on sen sijaan halunnut sisäl-

lyttää koko asiamies-instituution alaisuutensa. Instituutio on toisin sanoen 

pohjimmiltaan vaihtoehtoisen riidanratkaisun sovellus.510 On sanottava, että 

julkisen asiamiehen järjestämä ja ehkä johtamakin neuvottelu tai ylipäätään 

jonkinlainen mukanaolo yksittäisessä (reparatiivisessa) asiassa on luonte-

vaa nähdä vaihtoehtoisena riidanratkaisuna. Toiminnan tutkiminen tässä 

kontekstissa tuntuu tuovan tarkasteluun lisäarvoa. Totta kuitenkin on, että 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun konteksti, kun julkinen asiamies ajaa kan-

509.  Näin Viitanen 2003 s. 20. Vallinneen asiantilan kuvauksena lausuttu luultavasti piti ja 
pitäneen edelleenkin paikkansa.
510.  Ks. esimerkiksi Norman 1999 s. 13.
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netta asianosaisena tai avustaa oikeudenhakijaa tämän oikeudenkäynnis-

sä, lähinnä hämmentää. Tässä toiminnan muodossa ei ole mitään sellaista 

”vaihtoehtoista”, mikä periaatteessa määrittää vaihtoehtoisen riidanratkaisun 

tutkimuksen vastuualueen. On kyllä myönnettävä, että vaihtoehtoisen rii-

danratkaisun vastuualueesta on eri käsityksiä. Ahtaimmillaan siihen luetaan 

vain sovittelu muunnelmineen, laajimmillaan taas kaikki, mikä ei ole adver-

siaalista täystutkintaista valtiollista lainkäyttöä. Vaihtoehtoisen riidanratkai-

sun tutkimuksessa on esitetty kritiikkiä julkisen asiamiehen sovitteluroolia 

kohtaan. Arvostelua ei voi suoralta kädeltä torjuakaan. Näkemyksiä, joiden 

mukaan julkinen asiamies on yhtäältä oikeudenhakijan sitoutunut asianajaja, 

toisaalta taas puolueeton sovittelija, kun on vaikea sovittaa yhteen: ne ovat 

selvästikin toisensa poissulkevia rooleja.511

8.3.2 Julkinen asiamies neuvottelussa ja sovittelussa

Sovinnollista ratkaisua erimielisyyteen haetaan tavallisesti joko neuvottelulla 

tai sovittelulla (mediation). Näillä riidanratkaisukeinoilla on perustavalaa-

tuinen ero: neuvottelussa julkinen asiamies edustaisi oikeudenhakijaa tai 

ainakin tämän intressejä, sovittelussa julkisen asiamiehen olisi, jos hän on 

itse sovittelija, oltava puolueeton sivullinen. Muutoin hänen toimintansa ei 

ole sovittelua sen yleisesti hyväksytyssä konfliktiteoreettisessa merkityksessä. 

Julkisen asiamiehen on tehtävä heti alussa riidan osapuolille selväksi, kum-

massa roolissa hän tässä tapauksessa toimii.512 Neuvottelu on konfliktinhal-

linnan keinona aliarvostettu: se on tutkimuksessa jäänyt muodikkaan sovit-

telun varjoon.513 Myös empiiristä tutkimustietoa on hyvin vähän, ilmeisenä 

syynä sen vaikea hankkiminen. 

511.  Näin Grenig 1995 s. 136. Tästä viime kädessä seuraa, että julkisella asiamiehellä voi olla 
(tai saisi olla) vain preventiivisiä sovitteluvelvollisuuksia, toisin sanoen hän ei saisi hakea so-
vinnollista ratkaisua yksittäiseen reparatiiviseen riitaan.
512.  Näin Norman 1999 s. 12.
513.  Ks. kuitenkin Ervasti 2014 s. 51. Oikeustiedettä työkseen opettavat taivastelevat toisinaan 
opiskelijoiden (ja nuorten juristien) yksioikoisia ajatuksia neuvotteluista, Neuvottelussa on 
heidän mukaansa pidettävä tinkimättä kiinni omasta kannasta, kunnes vastapuoli luovuttaa. 
Tällainen ”neuvottelu” on yhtäältä tulokseton, toisaalta se kärjistää vastakohtaisuuksia ja vai-
keuttaa näin jatkossa sovintoon pääsemistä, kun siirrytään kehittyneempiin teknikoihin. Se-
litystä kummalliseen asenteeseen ei tarvitse protestilaulun sanoin ”paljon kavereilta kysellä”. 
Vika on opetuksessa, joka sivuuttaa sovittelun ja neuvottelun riidanratkaisun keinoina, vaikka 
ne ovat käytännön juristin perustyökalut.   
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Neuvottelun ja sovittelun ero on teoriassa jyrkkä. Neuvottelu on riidan 

osapuolen keskustelu tai usein keskustelujen sarja, joka tähtää erimielisyy-

den aiheesta sopimiseen.514 Eroa kuitenkin hämärtää se, että riidan osa-

puolet käyttävät neuvotteluihinkin usein avustajaa eli riidan ulkopuolista 

henkilöä. Vaikka tällainen avustaja on periaatteessa toisen riidan osapuolen 

yksipuolisesti valitsema, hän ei välttämättä samastu päämiehensä intres-

seihin. Hän voi tosiasiallisesti olla kompromissihakuisempi kuin riitapuoli 

itse. Riitapuolten lakimiehiltä jopa käytännössä odotetaan ”sovittelijamais-

ta” käyttäytymistä neuvottelussa. Sovittelun käsitteeseen puolestaan kuuluu, 

että siihen osallistuva ulkopuolinen on yhteisesti valittu ja nauttii molempi-

en luottamusta puolueettomuudestaan. Lisäksi hän eli sovittelija teoriassa 

hakee molemmille osapuolille edullista lopputulosta. Tässäkin todellisuus 

välistä pettää teoreettiset odotukset. Sovittelija voi tosiasiallisesti valita puo-

lensa sekä enemmän tai vähemmän näkyvästi ajaa sen mukaista lopputu-

losta. Tämä riski on ymmärrettävästi suurin niin sanottujen maallikkosovit-

telijoiden kohdalla. Tällaisella sovittelijalla tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole 

saanut varsinaista koulutusta sovittelijan tehtävään.

Neuvottelu -asetelmassa julkinen asiamies voi olla joko itse riidan (laa-

jassa merkityksessä) osapuoli tai osapuolen avustaja. Ensimmäinen tilanne 

on tavallinen silloin, kun julkinen asiamies hakee sovintoja toimialueensa 

käyttäytymissääntöihin, esimerkiksi kuluttaja-asiamies haluaa lopettaa har-

haanjohtavan mainonnan. Vastapuolena (laajassa merkityksessä) ovat siihen 

syyllistyneet yritykset tai heidän etujärjestönsä. Aitoja vastapuoliahan tässä 

tilanteessa ei, kuten todettiin, per defitionem ole, koska intressitahojen vä-

lillä ei ole konfliktia konfliktiteorian merkityksessä. Sopivaa sanaa heidän 

kuvaamiseensa ei suomenkielessä ole, mutta heitä voidaan kutsua vaikkapa 

neuvottelupuoliksi. Tällöin kysymyksessä on, jos sovelletaan edellä viitattua 

jakoa preventiivinen/reparatiivinen, preventiivinen neuvottelu.

Toisessa tilanteessa julkinen asiamies, esimerkkinä jälleen selkeyden 

vuoksi kuluttaja-asiamies, auttaa kuluttajaa, kun tämä neuvottelee vasta-

puolena olevan yrityksen kanssa. Erimielisyys on tällöin konkretisoitunut 

konfliktiksi, tavallisesti myös oikeudelliseksi riidaksi. Tässä tapauksessa neu-

vottelu on käsitteellisesti reparatiivista keskustelua, mutta julkinen asiamies 

ei ole de jure neuvottelupuoli. Neuvottelupuoli on oikeutta hakeva kuluttaja, 

514.  Ks. esimerkiksi Ervasti-Nylund 2014 s. 103.
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ja kuluttaja-asiamies on hänen neuvotteluavustajansa, jos tätä ilmausta ha-

lutaan käyttää. Joskus tässäkin yhteydessä puhutaan tukihenkilöstä, mutta se 

ei anna oikeaa kuvaa julkisen asiamiehen roolista neuvottelussa. Tietenkin 

ulkoinen kuva yksittäisessä neuvottelutapaamisessa voi olla toinen: julkinen 

asiamies voi tosiasiallisesti hallita neuvottelua ja oikeutta hakeva kulutta-

ja tyytyä joo-miehen rooliin. Myös neuvottelun ja sovittelun raja voi liukua, 

toisin sanoen julkinen asiamies voi ottaa tällaisessa neuvottelussa hyvinkin 

aktiivisen ja sovittelijamaisen roolin.

Sovittelu -vaihtoehdossa julkinen asiamies kohtaa osaksi saman, osaksi 

hieman erilaisen valinnan ongelman. Jos tilanne luokitellaan tulevaisuus-

suuntautuneeksi eli preventiiviseksi, sovittelusta pitäisi oikeastaan puhua 

lainausmerkeissä. Kuten edellä todettiin, teoreettisesti konfliktia – todellis-

ten tai väitettyjen oikeuksien yhteentörmäystä – ei ole syntynyt. Tosiasialli-

sesti neuvotteluosapuolet voivat mieltää tilanteen sovittelumaiseksi, etenkin 

jos julkinen asiamies yrittää saada vastakkaiset intressijärjestöt (esimerkiksi 

yrittäjäjärjestöt ja kuluttajajärjestöt) sopimaan kompromissista. Sovittelusta 

on kuitenkin kysymys käsitteellisesti vasta, kun sovinnollinen ratkaisu on re-

paratiivinen, toisin sanoen vanha oikeudenkoukkaus korvataan tai muutoin 

hyvitetään. Tällaista valitusten sovittelua (’complaint-mediation’) on joskus 

pidetty omana sovittelun alatyyppinä. Siinä sovittelusta voi vastata viran-

omainen tai itsesääntelyelin. Valitusten sovittelun ydinalue ovat asiantuntija-

ammatteihin liittyvät epäkohdat.515

Julkisella asiamiehellä on reparatiivisessa sovittelussa samantyyppinen 

valinnanvara kuin oikeudenkäynnissä, eli hän voi joko sovitella tai auttaa so-

vittelussa. Ensimmäisessä julkinen asiamies ottaa vastuun sovittelusta, toi-

sin sanoen ryhtyy sovittelijaksi. Hän hakee sovinnollista ratkaisua vaikkapa 

kuluttajan ja yrityksen tai yhtä hyvin julkisen vallan ja kansalaisen väliseen 

erimielisyyteen. Tuttuja vertailukohteita sovittelijaksi ryhtyneelle julkiselle 

asiamiehelle ovat sovittelija-tuomari riita-asiassa tai valtakunnansovittelija 

kollektiivisissa työriidoissa.516 Myös syntyvät ongelmat ovat melko samanlai-

sia: toteuttaako julkinen asiamies sovittelun fasilitatiivisesti vai evaluatiivi-

sesti, kuuluuko hänen valvoa sovinnon kohtuullisuutta tai lainmukaisuutta 

ja niin edelleen. Joku ehkä pitää itsestään selvyytenä, että ohjausta julkisen 

asiamiehen sovittelijan rooliin haetaan etenkin tuomioistuinsovittelua kos-

515.  Näin Feld-Simm 1997 s. 253.
516.  Ks. lähemmin Koulu 2009 s. 116.
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kevasta laista. Totta kiistatta on, että tuomari ja julkinen asiamies jossain 

määrin rinnastuvat: molemmat ovat virkavastuulla toimivia virkamiehiä. Pit-

källe tätä kautta ei kylläkään päästä. Myöskään laki tuomioistuinsovittelusta 

ei juuri kerro, miten tuomari sovittelee riitaa. Laki jättää muutenkin sovitte-

lun toteutuksen yllättävän vähälle huomiolle. Lainopillisiin kysymyksiin vielä 

kuuluu kysyä, onko julkisen asiamiehen sovittelu sellaista, että siinä syntynyt 

sovinto on vahvistettavissa täytäntöönpanokelpoiseksi. Sovinnon on nimit-

täin synnyttävä ”sopimuksen, sääntöjen tai muun vastaavan järjestelyn pe-

rusteella toimitetussa jäsennellyssä menettelyssä”, jotta se olisi pantavissa 

täytäntöön (laki tuomioistuinsovittelusta 18.1 §).

Toinen toiminnan vaihtoehto on sovittelussa avustaminen. Tässä vaih-

toehdossa julkinen asiamies auttaa (tukee, neuvoo tai edustaa) oikeuden-

hakijaa muun sovitteluorgaanin järjestämässä sovittelussa.517 Julkinen asia-

mies on esimerkiksi asiamies tai avustaja sellaisessa tuomioistuinsovittelussa, 

jonka osapuolia ovat yritys ja kuluttaja (sovittelulaki 15 §). Mitään estettä ei 

ole sillekään, että oikeudenhakija saa vastaavaa apua myös vapaassa sovitte-

lussa. Tällainen sovitteluavustaminen on sinänsä paikallaan. Tunnettuahan 

on, että kansalaiset eivät läheskään aina halua tulla yksin sovitteluistuntoon, 

vaan he haluavat rinnalleen lakimiehen. Tämä esiintymisen kaihtaminen ei 

tietenkään katoa sillä, että sovittelun teoria ei katso avustajan tai asiamiehen 

käyttämistä hyvällä. 

Edustajakannedirektiivi kohottaa epäsuorasti julkisten asiamiesten pro-

fiilia sovittelussa. Tosin se ei yksityiskohtaisesti ota kantaa julkisten asiamies-

ten sovittelurooliin vaan kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan riitapuolia 

kollektiivisiin sovintoihin (johdanto 53-k). Kannustaminen jää helposti toivo-

musten asteelle, jos sillä ei ole yhteyttä suunniteltuun tai käynnissä olevaan 

edustajakanteeseen. Kollektiivisessa oikeussuojassa sovinnot ovat tavallinen 

ellei jopa tavallisin tapa, johon oikeudenkäynti päättyy. Spontaanejakin so-

vintoja toki esiintyy, mutta pohjoismaisissa oikeuskulttuureissa ne eivät ole 

arkipäivää. Itse asiassa on vaikea osoittaa yhtään esimerkkiä kollektiivisesta 

sovinnosta, jolla ei olisi ollut yhteyttä oikeudenkäyntiin tai sen uhkaan. Totta 

toisaalta on, että pohjoismaissa kollektiiviset kanteet eivät samassa määrin 

kuin muualla pääty sovintoon, vaan niissä käydään oikeutta niin kauan kuin 

mahdollista. Oma, tässä sivuutettava kysymyksensä on, miksi sovintoja ei 

517.  Oikeudellisista avustajista sovittelussa ks. Ervasti-Nylund 2014 s. 246.
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tehdä. Perustavin syy tietenkin on, että asianosaisten kannattaa jatkaa oikeu-

denkäyntiä, koska siinä ei seuraa mitään ratkaisevasti negatiivista. Haittana 

on vain oikeudenkäyntikustannusten verkkainen kasvaminen.

On ilmeistä, että kannustaminen sovintoon jää enimmäkseen edusta-

jakannetta ajavan julkisen asiamiehen tehtäväksi. Toki kanneoikeutettuja 

ovat, kuten edellä todettiin, muutkin ryhmät kuten kansalaisjärjestöt. Julkiset 

asiamiehet lienevät kuitenkin ainoa ryhmä, joiden voimavarat riittävät kol-

lektiivisen sovinnon järjestämiseen ja toteuttamiseen. Kanteiden ja kollek-

tiivisen sovintojen yhteys on kuitenkin vahva, eikä edustajakanne tuo tähän 

muutosta. On luultavaa, että ”kollektiivisiin” sovintoihin päästään vain joko 

tällaisen edustajakanteen uhan alla tai sen tuloksena.

8.3.3 Julkinen asiamies reparatiivisessa sovittelussa

Institutionaalissa sovittelussa sovittelija on lähtökohtaisesti puolueeton si-

vullinen, joka yrittää johdattaa riidan osapuolia sovinnolliseen ratkaisuun tai 

vähintäänkin estämään riidan eskaloitumista.518 Sovittelija on lähtökohtai-

sesti ammattilainen, eli sovittelun teorian ja käytännöt osaava ammattilainen. 

Sovittelumenettely taas on jäsennelty ja etukäteen ohjeistettu kehikko, jossa 

sovittelija toimii. Kehikko voi olla lakisääteinen (esimerkkeinä tuomioistuin-

sovittelu ja rikosasioiden sovittelu) tai sääntöperusteinen (esimerkkinä asi-

anajajasovittelu). Säännöt on tällöin yleensä vahvistanut sovittelupalveluja 

tarjolla pitävä kaupallinen tai yhteisöllinen toimija. Tosin myös riidan osa-

puolet voivat sopia näistä säännöistä ja luoda itselleen sääntöjä seurailevan 

ad hoc -menettelyn. Julkisten asiamiesten sovitteluroolissa on kaksi perusta-

vaa puutetta, sääntöjen puuttuminen ja julkisen asiamiehen kyseenalainen 

puolueettomuus tai toisin ilmaistuna heikko ulkopuolisuus. 

Julkisten asiamiesten järjestämästä sovittelusta ei ole mitään säännöksiä 

tai sääntöjä.519 Sovittelu on sääntelemätöntä, ja vaarana tällöin kokemusten 

valossa on ”laahaava sovittelu”, toisin sanoen sovittelu, jolla ei ole selkeää 

alkua eikä loppua. Jotta sovittelu saadaan jäsentymään, sovittelu kaipaa yh-

täältä määräajat, toisaalta päätökset sovittelun alkamisesta ja päättymisestä. 

Toki sovittelua vaikeuttaa se, että sovittelun osapuolilla ei ole neuvottelu- tai 

edes yhteydenpitovelvollisuutta. Joskus laki sellaisen nimenomaan määrää-

518.  Ks. lähemmin Hietanen-Kunwald 2018 s. 140.
519.  Sovittelusta prosessina ks. Hietanen-Kunwald 2018 s. 92.
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kin, mistä esimerkkinä on työriitojen sovittelu.520 Sovittelun hahmottomuu-

della on haitalliset seuraamuksensa. Yksi niistä on tuloksen odottelu, joka 

voi johtaa oikeudenmenetyksiin. Toinen rasite on, että jäsentymättömässä 

sovittelussa syntyvä sovinto ei ole vahvistettavissa täytäntöönpanokelpoisek-

si. Toki peruskysymys kuuluu, onko julkisen asiamiehen rooli samanlainen 

kuin muiden institutionaalisten sovittelijoiden. Myös määräys siitä, onko jul-

kisella asiamiehellä oikeus tai velvollisuus tehdä sovintoesitys, olisi tarpeen, 

jottei se tuo sovitteluun uutta erimielisyyden aihetta.

Jäsentyneen menettelyn puute olisi vähällä vaivannäöllä korjattavissa. 

Julkinen asiamies voisi – tai mieluummin kaikki asiamiehet yhdessä voisi-

vat – laatia sovittelutoiminnalleen säännöt. Riitansa julkiselle asiamiehelle 

soviteltavaksi tuovat riitapuolet sitoutuvat samalla sääntöjen mukaisen so-

vitteluun. Sovittelusääntöjen laatimisessa ei kannata lähteä tyhjältä pöydäl-

tä. Eri sovitteluinstituuttien, ne ovat kylläkin säännönmukaisesti ulkomaisia, 

säännöt tarjoavat esikuvia, itse asiassa liiaksikin valinnanvaraa. Sen sijaan 

on vaikeampaa ottaa kantaa siihen, onko julkinen asiamies riittävän ulko-

puolinen kelvatakseen teorian edellyttämäksi puolueettomaksi sivulliseksi. 

Tässä tutkimuksessa katsotaan, että julkisen asiamiehen roolin sisäiset jän-

nitteet kärjistyvät nimenomaan sovitteluroolissa. Julkisen asiamiehen muut 

tehtävät saavat aikaan sen, että hän ei ole puolueeton sivullinen, jolla ei ole 

mitään intressiä lopputuloksesta. Julkisen asiamiehen valvonta- ja säänte-

lyrooli vaikuttavat väistämättä siihen, millaiseen lopputulokseen hän sovit-

telijana pyrkii, sitä itsekään kenties huomaamatta. Julkisen asiamiehen on 

jo tästä syystä oltava hyvin varovainen omaksuessaan itsenäisen sovittelijan 

roolin: etenkin aktiivinen ja sovintoehdotuksia sisältävä rooli on lähtökoh-

taisesti sopimaton. Sovittelun tutkimuksessa onkin ollut pakko myöntää, että 

valitusten sovittelussa sovittelijalla on ”erityinen intressi” eli julkisen edun 

valvominen, vaikka hän periaatteessa olisikin puolueeton valituksen tekijän 

(eli oikeudenhakijan) ja valituksen kohteen suhteessa.521 

Toinenkin tekijä pakottaa suureen pidättyvyyteen sovittelijan tehtävässä. 

Reparatiivisessa sovittelussa julkisella asiamiehellä on sellaisia valtuuksia 

– asiallisesti painostuskeinoja – joista ”tavallinen” sovittelija voi vain unek-

520.  Koulu 2009 s. 120.
521.  ”– – the facilitator also acts as a party to the process advancing a particular interest – –”. 
Näin Feld-Simm 1997 s. 254. 
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sia.522 Esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen oikeus nostaa ryhmäkanne antaa 

hänelle melkoisen sovitteluvaltin. Sama vaikutus on sillä, että julkinen asia-

mies voi ottaa oikeudenkäynnin ajaakseen tai rahoittaakseen. Oma lukunsa 

on julkisen asiamiehen mahdollisuus käyttää valvonnan keinoja sovinnon 

aikaansaamiseen: uhkaus tehostetusta valvonnasta saa useimmat valvottavat 

sovintohalukkaiksi. Tästä seuraa, että sovittelun lainalaisuudet vääristyvät. 

Tavallisessa sovittelussa sovinnosta kieltäytyvän riitapuolen ei tarvitse pelä-

tä, että sovittelija nostaa häntä vastaan kanteen tai ottaa hänet silmätikuksi 

hallinnollisessa valvonnassa. Sen sijaan julkisen asiamiehen sovittelijanrooli 

saattaa todella pakottaa vastapuolen sovintoon, jota tämä ei koe oikeuden-

mukaiseksi tai intressejään toteuttavaksi.523 Tosin historiallisesti tämä ei ole 

mitään uutta. Primitiivisissä yhteisöissä riitoja sovitteli yhteisön mahtimies. 

Sovittelun tehokkuus, mitä antropologit aikaan kummastelivat, selittyi sillä, 

että jyrkkä kieltäytyminen kaikista kompromisseista toi riitapuolen päälle 

mahtimiehen vihat. 

Oli niin tai näin, pohjoismaissa julkisille asiamiehille ei laissa yleensä 

anneta selkeää ulkopuolisen sovittelijan roolia. Tosin jotkut lain säännök-

set ovat näinkin tulkittavissa, esimerkkinä elintarvikemarkkinavaltuutetun 

toimenkuva. Hän voi lain mukaan tarvittaessa avustaa riitatilanteessa osa-

puolia asian selvittämisessä ja pyrkimällä edistämään sovinnollista ratkaisua 

(elintarvikemarkkinalaki 9.2 §). Monikko (”osapuolia”) näyttäisi viittaavan 

nimenomaan sovittelijana toimimiseen. Yhtä hyvin se selittyy kielenkäytön 

epätarkkuudella. Julkisen asiamiehen edistämiin sovintoihin on suhtauduttu 

sekä tutkimuksessa että Euroopan unionin säädösvalmistelussa melkoisella 

varauksella.

Ensiksikin on vaadittu, että julkinen asiamies tekee ”sitovia” sovintoja. 

Tämä onkin luonnollinen vaatimus: suositusluontoinen ja aiesopimuksen 

kaltainen sovinto on erinomaisen haitallinen. Se yhtäältä jättää erimielisyy-

det ennalleen, toisaalta luo oikeutta hakevissa väärää luottamusta. Tällaiseen 

522.  Tärkeimmillä painostuskeinoilla on jopa omat nimensä kuten sääntelyllä painostaminen 
(’enlisting pressure from a regulator’) ja ’name and shame’ –taktiikka. Ks. Hodges ym 2012 s. 418. 
Vaikka niin sanotut mustat listat ovat kadonneet, taktiikka toimii myös kokonaisten toimialojen 
kohdalla, mistä pikavippiyritysten kohtalo todistaa. Kuluttaja-asiamies onnistui (jos tätä verbiä 
halutaan käyttää) saattamaan koko liiketoiminnan huonoon valoon, mikä johti tiukentunee-
seen valvontaan ja kiristyneeseen lainsäädäntöön.  
523.  Toki vastapuolen strateginen intressi voi hyvinkin toteutua ”väärässä” sovinnossa. Vas-
tapuoli ei joudu julkisen asiamiehen suosikkikohteeksi tulevaisuudessa. Itse pääasiaa, vasta-
puolelle jäävää vääryyskokemusta, tällainen saivartelu ei tietenkään hälvennä.   
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”sovintoon” luottava oikeudenhakija helposti kärsii oikeudenmenetyksen 

vanhentumisajan tai kanteen nostamiselle säädetyn määräajan päättyessä. 

Toiseksi tuomioistuimen tai ulkopuolisen viranomaisen on tarkistettava ja 

vahvistettava sovinnon ”kohtuullisuus”.524 Vaikka kohtuullisuus tavallisesti 

ymmärretään sovinnon edullisuudeksi oikeudenhakijan kannalta, on selvää, 

että siihen kuuluu myös kohtuullisuus vastapuolelle. Jos julkisella asiamie-

hellä on paljon valvonta- ja lainkäyttövaltuuksia, hän voi helposti pakottaa 

vahvankin vastapuolen oikeudenhakijoille suhteettoman edulliseen sovin-

toon. Ulkopuolinen hyväksyminen on tietenkin pakollinen silloin, kun tehty 

sovinto sitoo myös sellaisia intressinhaltijoita, jotka eivät ole oikeudenhaki-

joita, toisin sanoen niitä, joiden asiaa julkinen asiamies ei ole sovittelussa 

ajanut, ei ehkä edes tiennyt heidän olemassaolostaan.525

Jos julkinen asiamies tyytyy vain avustamaan oikeudenhakijaa institutio-

naalisessa sovittelumenettelyssä, vakavia vastaväitteitä ei pystytä esittämään. 

Sovittelun vastuun kantaa tällöin ulkopuolinen henkilö. Julkisen asiamiehen 

avustusrooli sovittelussa sisältää yhtäältä osaksi samoja pulmia kuin hänen 

avustusroolinsa oikeudenkäynnissä: mitä hänen odotetaan tekevän ja mi-

tä hän ei saa tehdä? Toisaalta taas itse sovittelun kulku määräytyy institu-

tionaalisen sovittelun sääntöjen mukaan. Julkisen asiamiehen avustusrooli 

on niin kapea tai laaja, mitä sen säännöt (tuomioistuinsovittelussa kysei-

nen erityislaki, muussa sovittelussa sovitteluinstituutin säännöt).526 Säännöt 

voivat myös kieltää avustajan käyttämisen. Sovittelussa avustamisessa jän-

nitteet ovat merkittävästi vähäisempiä kuin julkisen asiamiehen sovittelijan 

roolissa. Siinä ei ole mitään esteitä sille, että julkinen asiamies ”ajaa” apua 

saavan oikeudenhakijan asiaa, toisin sanoen hänen ei tarvitse olla puoluee-

ton. Toki myös sovittelussa avustamisessa voimassa ovat virkamiehen ylei-

524.  EU-impact assessment 2018 s. 43.
525.  Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että julkinen asiamies ei, kuten ei kukaan 
muukaan sovittelijana toimiva, periaatteessa aja yhdenkään riitapuolen asiaa. Sovittelijahan 
on vakiintuneen määritelmän mukaan ulkopuolinen, joka yrittää sovittaa vastakkaiset intressit 
yhteen. Tosiasiallisesti kuitenkin sekä oikeudenhakijat että vastapuoli luultavasti näkevät, että 
julkinen asiamies ajaa sovittelijankin roolissaan oikeudenhakijoiden (esim. kuluttajien) etua.     
526.  Tosin tässäkin kannattaa muistaa, että julkisella asiamiehellä on myös sovittelun avusta-
jana enemmän valtuuksia, mitä tavallisella oikeudellisella avustajalla on. Tästä syystä voidaan 
väittää, että sovittelijan on katsottava, että julkinen asiamies ei ”käytä väärin” näitä valtuuksi-
aan. Sovittelijalle on näin korostunut velvollisuus pitää silmällä syntyvän sovinnon kohtuulli-
suutta vastapuolelle. Sovinnon kohtuullisuuden todellinen kontrolli siirtyy kuitenkin sovinnon 
vahvistamiseen tai sen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamiseen. Sovinnon kohtuullisuudesta 
ks. esimerkiksi Ervasti 2005 s. 222.   
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set velvollisuudet tasapuolisuudesta ja jonkinlaisesta puolueettomuudesta. 

Asia erikseen on, että vaatimusta toisen asian ajamisesta ja lähtökohtaisesta 

puolueettomuudesta ei ole helppoa sovittaa yhteen. Puolueettomuuden on 

pakko jäädä toisen asiaa ajettaessa suhteelliseksi, eräänlaiseksi ”heikoksi” 

puolueettomuudeksi. 

8.4 Välituloksia

Vaikka laki puhuu ainoastaan ”avustamisesta” eli oikeudenhakijan avustaja-

na toimimisesta oikeudenkäynnissä, julkinen asiamies saa luonnollisesti tu-

kea oikeuksiin pääsyä muillakin tavoin. Hän voi esiintyä yksittäisessä oikeu-

denkäynnissä todistajana, asiantuntijana tai niin sanottuna sivuväliintulijana. 

Yksi asiantuntijaksi ryhtymisen muunnelma on, että julkinen asiamies antaa 

oikeudenkäyntiin tarkoitetun lausunnon. Lausunnon antaminen on samalla 

ylivoimaisesti tavallisin osallistuvan tukemisen muoto: se on suhteellisen vä-

hätöinen, se voi auttaa merkittävästi oikeudenhakijaa eikä se liiaksi sekoita 

julkista asiamiestä yksittäiseen, lopulta ehkä tavoitteiden kannalta toisarvoi-

seen oikeudenkäyntiin. Näitä oikeudellisia tukemiskeinoja täydentää ”peh-

meäksi” kutsuttu oikeudenkäynnin tukeminen. Se on yksinkertaisemmillaan 

oikeudenhakijan neuvontaa hänen käytössään olevista oikeussuojakeinoista 

tai rohkaisua niiden käyttämiseen. Askelta pitemmälle mennään, jos julki-

nen asiamies antaa konkreettisia juridisia neuvoja, auttaa laatimaan tekstiä 

tai on mukana oikeudenkäyntiin valmistautumisessa esimerkiksi antamalla 

oikeudenhakijalle tutkimustensa tuottamaa aineistoa. Etenkään valmistau-

tumisapua ei ole syytä unohtaa: julkiset asiamiehet edustavat normaalis-

ti huomattavaa juridista ja tiedollista asiantuntemusta toiminta-alueeltaan.

Jos julkinen asiamies esiintyy väliintulijana, se ei kytkeydy siihen, kuka 

on asianosaisena oikeudenkäynnissä. Julkinen asiamies voi tukea niin kanta-

jaa kuin vastaajaakin. Välttämätöntä ei näin ollen ole, että julkinen asiamies 

tukee väliintulollaan häneen yhteyttä ottanutta oikeudenhakijaa. Totta kui-

tenkin on, että julkinen asiamies ei hevin auta vastapuolta kuten valvottavaa 

elinkeinonharjoittajaa, vaikka laki ei suoraan kiellä kuluttaja-asiamiestä vä-

liintulosta elinkeinonharjoittajan tueksi. Juridisesti sille ei ole estettä, koska 

vastapuolihan voi olla sekä juridisesti ja asiallisesti ”oikeassa” että tuen tar-
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peessa. Access to justice -tutkimuksen tyyppitilanteessa, heikko kansalainen 

vastaan vahva toistuvaisasianosainen, tämä nostattaisi kulmakarvoja. Vah-

vempi asianosainen kun saisi tuekseen vielä julkisen vallan arvovallan ja ra-

jattomat voimavarat. Julkisuus olisi luultavasti niin kielteistä, että on vaikea 

kuvitella tilanteita, joissa julkinen asiamies lähtisi tälle tielle.

Käytännössä julkisen asiamiehen väliintulo riita-asian oikeudenkäyntiin 

on harvinaista ja joka tapauksessa paljon harvinaisempaa, mitä voisi olettaa. 

Väliintulo nimittäin toisi mukanaan rakenteellisia ja taktisia etuja. Väliintulo 

on sinänsä suositeltava julkisen intervention muoto, koska siinä yksityises-

tä riidasta ei tule ”julkista” eikä asianajamisesta siinä ”viranomaistoimintaa”. 

Asiasta ei myöskään tule samalla tavalla julkisen asiamiehen ”omaa” asiaa, 

joka hänen on jo arvovaltasyistä voitettava. Toki myös julkisen asiamiehen 

väliintulolla on sen viranomaislähtöisyydestä johtuvat rajoituksensa, missä 

suhteessa se muistuttaa intensiivisempiä osallistumisen muotoja. Rajoituk-

set ovat kuitenkin vähäisempiä kuin varsinaisessa avustamisessa. Väliintulon 

edellytykset ovat jo kiplingiläisittäin toinen tarina: ne eivät välttämättä täyty, 

joskaan niiden tulkintaa ei ole oikeuskäytännössä haettu, vielä vähemmän 

koeteltu.

On kuitenkin myönnettävä, että väliintulon tarve on lopulta varsin vähäi-

nen. Väliintuloa kaivataan vain silloin, kun oikeudenkäynnin lopputulos on 

julkisen asiamiehen tehtävien kannalta tärkeä mutta potentiaalinen avun 

saaja ei suostu ottamaan apua vastaan, toisin sanoen hän ei suostu hyväksy-

mään julkista asiamiestä tai tämän alaista virkamiestä taikka tämän valitse-

maa yksityistä lakimiestä avustajakseen. Tämä skenaario kuitenkin on epä-

todennäköinen, sillä oikeudenhakija ottaa tarjotun avun tavallisesti ilomielin 

vastaan. Muutoinkaan väliintulo oikeudenhakijan hyväksi ei tuo mukanaan 

kaikkein keskeisintä taktista etua. Se ei tuo ratkaisua oikeudenkäyntikynnyk-

sen eli viime kädessä oikeudenkäynnin rahoittamisen ongelmaan. Osaselitys 

väliintulon harvinaisuuteen voi olla siinä, että formaalinen väliintulo korvau-

tuu enimmäkseen julkisen asiamiehen antamalla lausunnolla. Julkinen asia-

mies pystyy lausunnolla tuomaan näkemyksensä ja tulkintansa, ehkä myös 

oman selvityksensä, oikeudenkäyntiin. Hänen kannaltaan väliintulo ei anna 

lisäarvoa. Tällainen ”osallistuva” lausunto on tosin omiaan hämärtämään 

väliintulon, asiantuntijatodistelun ja pehmeän tukemisen rajoja. Totta on, 
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että sille saadaan ulkomaisia esikuvia. Osallistuva lausunnonantaja rinnas-

tuu pitkälti common law -oikeuden tuntemaan amicus curie -instituutioon: 

tällainen tuomioistuimen ystävä on ulkopuolinen, joka kiinnittää tuomiois-

tuimen huomion seikkaan, jota tuomioistuin ei ole huomannut.

Julkinen asiamies voi, muiden viranomaisten tapaan, osallistua oikeu-

denkäyntiin myös antamalla lausunnon. Vaikkakaan tilastotietoja ei ole saa-

tavissa, lausunnon antaminen on nähtävästi käytännössä tavallisin tapa tu-

kea oikeudenhakijaa, mikäli julkinen asiamies ei halua ryhtyä asianosaiseksi 

eikä avustaa oikeudenhakijaa asiaa ajamalla. Lausunto normaalisti tukee oi-

keutta hakevaa, mutta voi toki olla myös vastapuolta suosiva. Viranomaisten 

lausunnoista on keskusteltu yllättävän vähän, ja keskustelu on urautunutta. 

Eniten on puhuttu viranomaisten velvollisuudesta antaa lausunto, ja lausun-

tojen heikkoa saatavuutta on arvosteltu. Teoriassa yhtä keskeinen kysymys 

on viranomaisen (tässä julkisen asiamiehen) oikeus antaa yksittäisessä kiis-

tassa lausunto, Kysymys kärjistyy prosessioikeudellisesti kysymykseksi siitä, 

sisältyykö lausunto oikeudenkäyntiaineistoon tai mitkä sen näyttöarvo ja ar-

gumentaatioarvo ovat. Viranomaisen lausunnot oikeudenkäynnissä tuovat 

mukanaan sekä periaatteellisia että prosessiteknisiä kysymyksiä. Ensiksikin: 

saako viranomainen (tai tässä julkinen asiamies) jättää tuomioistuimelle asi-

assa lausunnon, vaikka hänellä ei ole asiassa lakisääteistä kuultavalegitimaa-

tiota. Legitimaation puute voi johtua siitä, että asia ei kuulu asiamiehen toimi-

valtaan tai häntä koskevassa lainsäädännössä ei ole säännöksiä kuulemisesta.

Selvää on, että asiaosainen saa esittää julkisen asiamiehen asiassaan an-

taman lausunnon, sääti laki sen antamisesta tai ei. Asianosaisen jättämänä 

lausunnosta tulee oikeudenkäyntiaineistoa, lähinnä kirjallinen todiste. Myös 

vastapuoli voi näin menetellä, mikä tuo oikeudenkäyntiin tasapainoa. Asi-

anosainen kun luonnollisesti esittää vain itselleen edullisen lausunnon. Jos 

tätä kierrätystä ei käytetä, oikeus lausunnon antamiseen kytkeytyy kysymyk-

seen siitä, onko julkisella asiamiehellä ylipäätään oikeus tulla kuulluksi oi-

keudenkäynnissä ilman lainsäätäjän nimenomaista valtuutusta. Lausunnon 

antaminen on nimittäin yksi tapa tulla kuulluksi asiassa.

Lausuntojen sisältöä ei ole laissa säännelty, eikä vakiintuneita käytäntö-

jäkään tunnu muodostuneen. Lausunnossa saa tietenkin olla yhtäältä tietoja 

toimialan käytännöistä, viranomaisen valvontatoimista, toisaalta sovellet-
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tavien säännösten ja niiden tulkinnan esittelyä. Ensimmäisen kohdan tie-

dot ovat luokiteltavissa asiantuntijatodistelun muodoksi, toisen kohdan taas 

muistuttavat aika tavalla niin sanottuja oikeustieteellisiä asiantuntijalausun-

toja. Lausuntoon ei saisi sisällyttää varsinaista asianajamista. Sellainen olisi 

poikkeamista viranomaiselta vaadittavasta tasapuolisuudesta ja puolueetto-

muudesta. Jos lausunto ottaa kantaa säännösten soveltamiseen yksittäistapa-

ukseen, se muuttuu asianajamiseksi. Oma kysymyksensä on, missä määrin 

lausunnossa voi olla myös niin sanottua fakta-ainesta, toisin sanoen tosiseik-

kojen ja tapahtumien kuvausta. Jos viranomainen perustaa tiedot omiin tut-

kimuksiinsa (muistettakoon, että julkiselta asiamieheltä edellytetään asian 

oma-aloitteista selvittämistä), lausunto alkaa lähetä rikosasian esitutkintaa. 

Myös syntyvät ongelmat ovat samankaltaisia. Lausunto voi tietenkin myös 

selostaa, mitä asianosaiset ovat itse kertoneet. Perussääntö onkin, että lau-

sunnossa selvitetyn ja kuulopuheena saadun tietoaineksen erillisyys tehdään 

selväksi, missä suhteessa monet lausunnot epäonnistuvat.

Julkisen asiamiehen vaikutus sovintojen syntymiseen ja sisältöön myön-

netään suureksi: asiamies voi painostaa sovintoon niin niin vastapuolen kuin 

ne oikeudenhakijatkin, joiden asiaa hän edistää sovintoa hakemalla. Tämä 

painostuksen riski – eli sovittelun tutkimuksessa dramaattisesti sovintoon 

pakottaminen – liittyy sekä yksittäiseen että kollektiiviseen sovintoon. Tämä 

riski on johtanut vaatimukseen siitä, että julkisen asiamiehen aikaansaaman 

sovinnon ”kohtuullisuus” on tarkastettava. Tarkastuksen tekee eli sovinnon 

muodollisesti vahvistaa joko ulkopuolinen viranomainen tai tuomioistuin. 

Julkisten asiamiesten vahva rooli sovittelussa ei ole sellainen itsestäänselvyys, 

miltä se näyttää. Euroopan unionin etenevissä säädöshankkeilla esillä on ol-

lut eräänlainen oikeussuojakeinojen työnjako. Niin sanotulle litigaatiolinjalle, 

jonka pääsovellus on ryhmäkanne, keskitetään kompensoiva eli reparatiivi-

nen oikeussuoja. Toisella päälinjalla edistetään sovinnollisia ratkaisuja, ja 

vastuu sillä asetetaan vaihtoehtoisen riidanratkaisun instituutioille. Kolmas 

linja saa vastuulleen ennaltaestävän eli preventiivisen oikeussuojan: vastuun 

siitä kantavat julkiset asiamiehet. On syytä epäillä, voidaanko litigaatio (mitä 

sillä tarkoitetaankin) ja sovinnollisen ratkaisun hakeminen hermeettisesti 

erottaa toisistaan: oikeudenkäynnit päätyvät usein sovintoon, ja sovinnot 

syntyvätkin oikeudenkäyntien uhan alla.
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Sen sijaan kolmas linja merkitsee toteutuessaan julkisten asiamiesten 

kaksoisroolin katoamista. Julkinen asiamies ei menetä kokonaan sovittelijan 

rooliaan, mutta sen ala kaventuu. Hän ei enää tue sovinnollisia ratkaisuja 

kompensaatiossa vaan pelkästään preventiossa. Samalla hänen sovittelijan-

roolinsa typistyy neuvotteluiksi vastapuolen kanssa, oli vastapuoli yksittäi-

nen toimija (esim. yritys) tai järjestö (esim. elinkeinoelämän etujärjestö). To-

sin avoimeksi jää, toteutuuko tehtävien kolmijako vain kuluttajansuojassa vai 

tuleeko siitä yleinen konsepti. Varmaa on vain se, että julkisista asiamiehistä 

saatava tuki oikeuksiin pääsylle kaventuu merkittävästi, jos heidän tehtäväk-

seen jää vain ennalta estävä oikeussuoja. Tämä enteilee perustavanlaatuista 

muutosta suhtautumisessa julkisen asiamiehen rooliin sovinnollisen ratkai-

sun hakemisessa. Aikaisempi kritiikittömyys sovinnollisen ratkaisun edistä-

misessä selittyy kylläkin paljolti sillä, että neuvottelua ja sovittelua ei pidetty 

selkeästi erillään.527 Uudempi tutkimus tekee vedenjakajan instituutioiden 

välille, koska niihin sovelletaan eri sääntöjä. Totta tosin on, että nämä sään-

nöt ovat parhaillaan vasta kiteytymässä eettisistä oikeudellisiksi. Neuvotte-

lussa julkinen asiamies ajaa oikeudenhakijan asemaa, sovittelussa hänen 

pitäisi periaatteessa pystyä olemaan puolueeton sivullinen – mihin hän ei 

itse asiassa pysty. 

Preventiivinen neuvottelu- tai sovittelurooli sopii oikeastaan varsin hy-

vin julkisen asiamiehen tehtäviin. Tässä kontekstissa ei haittaa, että julkinen 

asiamies ei ole puolueeton ulkopuolinen, mitä ominaisuutta sovittelijalta 

edellytetään. Pikemminkin julkisella asiamiehellä on aina hallinnollinen 

”osa asiassa”. Preventiivisellä alueella ”sovittelu” on käsitteellisesti neuvot-

telua. Totta on, että se voi ulkonaisesti saada sovittelulle ominaisia piirteitä, 

jos neuvotteluihin osallistuu vastakkaisia intressitahoja, esimerkiksi elinkei-

noharjoittajien ja kuluttajien järjestöjä tai yhdistyksiä. Tosin tässä törmätään 

jälleen suomalaisen kansalaisaktivismin paradigmaan. Toimijoita, yleensä 

yhdistyksiä on paljon. Suomihan on tunnetusti ”yhdistysten luvattu maa”. 

Niiden toiminta on, kuten edellä todettiin, liiaksi julkisen vallan taloudellisen 

ja poliittisen tuen varassa.528 Tuen, etenkin valtioavun jatkuvuus on näin yh-

distyksen toiminnan elinehto. Häiriköivä eli liian aktiivinen yhdistys joutuu 

vakavissaan miettimään tulevaisuuttaan, eikä siitä ole todelliseksi vastapuo-

leksi. Onkin arveltu, että hyvinvointivaltioissa spontaani kansalais aktivismi 

527.  Kivivuori ym 1978 s. 216.
528.  Näin myös kansainvälisessä vertailussa Wieviorka ym 2002 s. 96.
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kuihtuu pois tai oikeammin korvautuu vastaavalla viranomaistoiminnalla.529 

Jos näin on, oikeuksiin pääsyä ei tulevaisuudessakaan voi juuri perustaa kan-

salaisyhteiskunnan toimijuuteen.

Sen sijaan on pakko tunnustaa, että reparatiivinen sovittelu ei sovi kun-

nolla julkisen asiamiehen tehtäväksi. Tällaisessa sovittelussa julkinen asia-

mies hakee sovinnollista ratkaisua jo tapahtuneeseen oikeudenloukkauk-

seen, esimerkiksi kuluttajansuojassa elinkeinonharjoittajan ja yksittäisen 

kuluttajan kiistaan sopimusehtojen tulkinnasta. Tällöin rinnastuskohteita 

voidaan hakea joko tuomioistuinsovittelusta tai niin sanotusta vapaasta (in-

stitutionaalisesta) sovittelusta. Kyseessä on toisin sanoen virkamiessovit-

telun muunnelma. Julkisen asiamiehen sovittelijanroolia rasittavat hänen 

valvonta-, sääntely- ja kehittämistehtävänsä, mitkä kyseenalaistavat hänen 

ulkopuolisuutensa. Ulkopuolisuushan taas on sovittelijana toimimisen pe-

rusehto. Lisäksi roolia vääristävät julkisella asiamiehellä tavallisesti olevat 

laajat valvonta- ja avustamisvaltuudet: julkisella asiamiehellä on tukenaan 

sovittelussa sellaisia sanktioita, joista normaali sovittelija ei voi edes uneksia. 

Kun normaalisti sovittelun epäonnistumisen sanktio on sen päättyminen ja 

asian palaaminen alkutilansa, julkisen asiamiehen sitä johtaessa sovittelun 

epäonnistuminen johtaa valvonnan tehostumiseen, hallinnollisiin sanktioi-

hin tai oikeudenhakijalle annettavaan apuun. Apu puolestaan voi olla asian-

osaiseksi ryhtymistä, asianajossa avustamista tai rahallista tukemista.

Laajamittaista reparatiivista sovittelua vastaan puhuu myös se prakti-

nen seikka, että säännöspohjaa julkisen asiamiehen sovittelijanroolille ei 

ole. Luultavasti jokaisella asiamiehellä on, sikäli kuin hän sovittelee yksittäi-

siä erimielisyyksiä, omat toimintatapansa. Toki voidaan väittää, että julkisen 

asiamiehen rooli ei mitenkään poikkea ”tavallisen” (mikä se lieneekin) sovit-

telijan roolista. Tällainen väite vaikuttaa kuitenkin vain vastaamisen välttelyl-

tä, koska julkisen asiamiehen sovittelijanrooli on, kuten edellä todettiin, niin 

jännitteinen. Vaikka tavallisellakin sovittelijalla voi olla tavoitteensa ja mie-

lipiteensä toivotusta lopputuloksesta, tällaiset näkemyserot ovat marginaa-

lisia. Tavallisen sovittelijan normaali tavoite on, että hän kykenee viemään 

sovittelun päätökseen ammatillisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Jos 

hänellä on muita tavoitteita, hän ei periaatteessa kelpaa asiassa sovittelijaksi. 

Praktinen vastaväite reparatiiviselle sovittelulle vielä on, että julkinen asia-

529.  Ks. Sipponen 1996 s. 770 ja 781.
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mies ei kykene tuottamaan sovittelullaan täytäntöönpanokelpoista sovintoa. 

Sovittelulta kun puuttuvat vahvistetut säännöt. Jotta sovinto olisi vahvistet-

tavissa, ulkopuolisen sovinnon on oltava ”sopimuksen, sääntöjen tai muun 

vastaavan järjestelyn perusteella toimitetussa jäsennellyssä menettelyssä” 

syntynyt (sovittelulaki 18 §).

On myönnettävä, että lopputulos on tavallaan vastoin access to justice 

-ideaalia. Kuluttajariidat sopisivat tyypiltään, rakenteeltaan ja intressiltään 

erinomaisesti soviteltaviksi julkisen asiamiehen ohjaamassa menettelyssä. 

Julkisen asiamiehen vastuulleen ottama sovittelu yhtäältä tasoittaisi voima-

suhteet kiistapuolen välillä, toisaalta sillä murrettaisiin vastapuolen strategi-

nen käyttäytyminen eli haluttomuus sinänsä perusteltuun sovinnolliseen rat-

kaisuun yksittäisessä kiistassa. Lisäksi moniroolisella julkisella asiamiehellä 

olisi käytössään keinot, joilla hän de facto kykenee vaikuttamaan vastapuo-

len motivaatioon pysyä sopimuksessa. Massaluontoisissa kuluttajariidoissa 

julkinen asiamies voisi asettaa tavoitteekseen niin kutsuton kollektiivisen 

sovinnon, joka käsittäisi kaikki samassa asemassa olevat oikeudenhakijat. 

Julkisen asiamiehen oikeus nostaa ryhmäkanne olisi sekä oiva neuvottelu-

valtti sovintoneuvotteluissa että toimiva tehoste sovinnon noudattamiselle.

Tosin puhdasoppinen access to justice -tutkija ei katsele suopeasti tällais-

ta hybridimallia, jossa sovittelijarooliin yhdistetään vahvoja lainkäyttöval-

tuuksia. Mallin tehokkuus kuitenkin voi syrjäyttää ideologiset vastaväitteet. 

Voidaan myös huomauttaa, että mallin legalisointi ei juuri muuta nykytilaa: 

moniroolisella julkisella asiamiehellä on jo tällainen piilevä hybridipositio, 

kun hän neuvottelee tai sovittelee. Julkisen asiamiehen neuvottelut ja sovit-

telu tapahtuvat mitä suurimmassa määrin siinä ”lain varjossa”, joka leimaa 

kaikkea vaihtoehtoista riidanratkaisua. Tämä ”lain varjo” myös selittää sen 

tuloksellisuuden, joka julkisen asiamiehen neuvotteluilla ja sovittelutoimilla 

väitetysti on. Sanotaanhan, että julkisen asiamiehen puuttuminen yksittäi-

seen asiaan johtaa yleensä sovintoon.530 Tosin kannattaa muistaa, että siitä-

kään ei lopulta ole systemaattista tutkimustietoa. Monet julkiset asiamiehet 

kylläkin kuvaavat kotisivuillaan ja toimintakertomuksissaan saavuttamiaan 

yksittäisiä sovinnollisia ratkaisuja ja niiden syntymistä hyvin yksityiskohtai-

sesti. Tällaisessa yksittäistapausten korostamisessa on väärien vaikutelmien 

riskinsä. Seliostuksia lukeva alkaa miettiä, ovatko sovinnot lopultakaan jul-

530.  Näin Howells 1995 s. 559.    
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kisten asiamiesten praktiikassa niin rutiinimaisia ja tavallisia kuin kirjalli-

suudessa väitetään. Jos ne sellaisia olisivat, yksittäisistä sovinnoista ei ehkä 

lyötäisi rumpua tässä määrin.





3039. Lopuksi

9.1 Tutkimustuloksia, analyysia 
ja pohdintaa

Tutkimuskohteena julkiset asiamiehet osoittautuivat niin kiinnostaviksi kuin 

oletettiinkin. Tämä johtui paljolti siitä, että aineistoa heistä oli vastoin en-

nakko-odotuksia kovin vähän, erityisesti siitä, mitä julkiset asiamiehet tosi-

asiallisesti tekevät. Tosin ulkomaisten esikuvien ja, myönnettäköön, osaksi 

mielikuvituksen avulla voidaan suhteellisen pitkälle hahmottaa, mitä kaik-

kea asiamiehet voisivat tehdä yksittäisten oikeudenhakijoiden hyväksi, toisin 

sanoen millaisen potentiaalin järjestelmä tarjoaa. Samoin tarkastelu tuntuu 

ainakin alustavasti paljastavan, että julkisen asiamiehen välittämä oikeus-

suoja on hyvin kustannustehokasta verrattuna siihen, mitä perinteisten oi-

keudenkäyntien rahoittaminen asianosaisille ja julkiselle vallalle maksaa. 

Kiinnostavaksi yksityiskohdaksi osoittautui, että julkisia asiamiehiä kansain-

välisessä aineistossa ja nähtävästi muutoinkin päädytään tutkimaan yksit-

täistapausten, monesti anekdoottien kautta. Tällaiseen ”synekdoottiseen” 

lähestymistapaan ajaudutaan tavallisesti silloin, kun käytettävissä ei ole sen 

enempää oikeudellista kuin empiiristäkään aineistoa. Lähestymistapaa on 

äskettäin käytetty menestyksellä muun muassa tutkittaessa sitä, mitä sosiaa-

lipsykologisia lainalaisuuksia kollektiivinen päätöksenteko tuomioistuimissa 

seuraa.531 

On myönnettävä, että konfliktinhallinnan tutkimuksessa tällainen lähes-

tymistapa on tähän saakka ollut harvinaisuus. Konfliktinhallinnan tutkimus 

on tuottanut joko systemaattiseen empiriaan tukeutuvaa analyysiä nykyti-

lasta tai teoreettisia kehitelmiä, joilla ei ole ollut sen kummempaa kontaktia 

raakaan todellisuuteen. Ensimmäisellä eli empiirisellä konfliktihallinnan 

tutkimuksella kuitenkin on rajoitteensa. Se hakeutuu sinne, mistä on, mie-

lellään vähällä vaivalla, saatavissa empiiristä aineistoa. Jos tai kun aineis-

toa ei ole, tällainen tutkimus helposti vetäytyy ja siirtyy lupaavampiin koh-

teisiin. Teoreettisen konfliktinhallinnan tutkimuksen periheikkous on sen 

vähäinen hyöty. Joskus tekisi mieli sanoa, että se vastaa kysymyksiin, jotka 

531.  Ks. Dyson 2020 s. 327.
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eivät kaipaa vastausta, eikä vastaa kysymyksiin, joihin tulisi vastata. Samas-

ta on kylläkin moitittu muidenkin oikeudenalojen tutkimusta. Tieteellinen 

tiedontarve ei aina korreloi siihen tiedontarpeeseen, joka leimaa käytäntöä 

tai oikeuspolitiikkaa.

Tämä tutkimus aloitettiin tuomalla esiin pelko siitä, että hyvinvointival-

tiot eivät huolehdi samalla innolla ja vakavuudella oikeuksiin pääsystä, mitä 

ne kirjaavat oikeuksina ja etuuksina säätämiinsä lakeihin.532 Tämä tutkimus 

ei todistanut pelkoa aiheelliseksi mutta ei myöskään osoittanut, että se olisi 

tuulesta temmattu. Politiikan tutkija ehkä uskoo väitteeseen oikeussuojan va-

jeesta helpommin kuin juristi: oikeuksiin pääsyä on paljon vaikeampi myydä 

potentiaalisille äänestäjille kuin täysin uusia oikeuksia tai etuuksia. Jos jul-

kisten asiamiesten järjestelmä laajenee ja tehostuu, voidaan toki sanoa, että 

sillä saadaan aikaan havaittava parannus. Tosin access to justice -teoreetikko 

yhtäältä myöntää, että järjestelmä sinänsä on askel oikeaan suuntaan. Toi-

saalta hän leimaa asiamiesten avun valtion aikaisempaa vakavammaksi in-

terventioksi yksittäisiin oikeussuhteisiin.533 Apu on ääriesimerkki siitä, miten 

alkuperäisiltä riitapuolilta ”varastetaan” heidän riitansa. Tästähän varhainen 

vaihtoehtoinen riidanratkaisu -liike syytti juristiprofessiota. Tosin syyllinen ei 

enää ole lakimiesprofessio vaan julkinen valta, mikä ei sinänsä asiaa muuta 

sen paremmaksi. Vastaväite ei kuitenkaan tuo synninpäästöä vaan pahentaa 

syyllisyyttä: julkinen asiamieshän käyttää yksittäisiä riitoja hallinnollisten ta-

voitteiden ajamiseksi. Totta on, että julkisen asiamiehen moniroolisuus tuo 

hänen antamaansa apuun jännitteen. Pahimmillaan julkisen asiamiehen 

apu voi olla suorastaan vahingoksi oikeuksiin pääsylle yksittäistapauksessa. 

Oli niin tai näin, varmasti voidaan sanoa vain se, että hyvinvointivaltiois-

sa sitä vajetta oikeuksiin pääsemisessä, joka on pakko nähdä, ei ole otettu 

532.  Kannattaa huomata, että keskustelu oikeussuojan palvelutasosta (’procedural service 
level’) ei erityisesti liity hyvinvointivaltioon: keskustelua käytiin jo ennen pohjoismaisten hy-
vinvointivaltioiden syntymistä. Ks. esimerkiksi Hazard 1992 s. 115.  Myös lainsäädäntötutkimuk-
sessa on katsottu, että lakeja valmisteltaessa on harkttava etukäteen, miten ”kattavaa säännös-
ten noudattamista” tavoitellaan. Oikeussuoja- ja sanktiojärjestelmän on oltava sen mukainen. 
Ks. Tala 2005 s. 203.  
533.  Kuten edellä todettiin, julkisen vallan sekaantuminen (nykytermein siis interventio) oi-
keudenkäynteihin ei ole uutuus. Ptolemaiosten Egypti on tunnettu esimerkki oikeudellisesta 
polysentriasta: jokaisella  kansallisuudella oli oma oikeusjärjestyksensä ja omat tuomioistui-
mensa. Vähemmän tunnettua sen sijaan on, että Egypti oli myös esimerkki interventiosta. Ku-
ningas oli varannut itselleen oikeuden puuttua kaikkiin oikeudenkäynteihin niin sanotuissa 
kansantuomioistuimissa (laocritae). Tätä valtaansa hän saattoi käyttää itse tai kuninkaallisten 
tuomareiden kautta. Ks. Hecht 1996 s. 82.    
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ainakaan liioitellun vakavasti.534 Havainto tietenkin vaatisi selitystä: miksi 

näin on? Yksi ja ehkä pääsyykin on aidon oikeussuojan tuottamisen kalleus. 

Vaikutusta lienee myös oikeuspolitiikan ja lainvalmistelun painottumisella. 

Oikeuksiin pääsemistä katsotaan liiaksi tuomioistuinten näkökulmasta, jol-

loin huomion saavat prosessilait ja niissä havaittujen heikkouksien nopea 

korjaaminen. Tämä pitää oikeussuojajärjestelmän staattisena, koska tuo-

mioistuimet eivät halua lisätehtäviä tai asemansa heikentymistä. Suomes-

sakin innovaatiot oikeuksiin pääsemisessä ovat tulleet valtiollisen lainkäy-

tön ulkopuolelta, ryhmäkanne tuli osana kuluttajansuojan tehostamista ja 

ulkomaisten esikuvien innoittamana, tuomioistuinsovittelu taas on ADR-

liikkeen eli vuosituhannen alun megavirtauksen aikaansaannos. Perintei-

nen ”prosessioikeudellinen” lainvalmistelu on pikemminkin poistanut aikai-

sempia innovaatioita, mikä on vienyt valinnaisuutta oikeuksiin pääsemisen 

keinoilta. Esimerkiksi kumotut asunto-oikeudet ja niiden erityismenettelyt 

olivat varhainen esimerkki yksinkertaistetusta oikeudenkäynnistä, jollaista 

on toistuvasti kaivattu.535 Selitys voi myös olla siinä, että hyvinvointivaltioil-

le on tyypillistä rakenteellinen oikeussuojan vaje.536 Tehokkaita oikeussuo-

jakeinoja puuttuu. Siitä, onko se seuraus vähäisestä kiinnostuksesta vai sen 

syy, voidaan keskustella. 

Uusinta konfliktinhallinnan tutkimusta lukeva saa helposti vaikutelman, 

että yhtäältä kollektiivinen oikeussuoja ja toisaalta vaihtoehtoinen riidan-

534.  Tämä on toki nähty ennenkin. ”Det moderna välfärdssamhället klarar sig inte mera de 
gamla, omkörda lösningsmodellerna. Redan förändringen av rättigheternas juridiska karak-
tär förutsätter att rättskyddsproblematiken granskas från en radikalt ny synvinkel”. Näin Eriks-
son 1992 s. 235. Hänen mukaansa suomalaisella oikeussuojadebatilla olisi paljon opittavaa 
Yhdysvaltojen oikeudesta. Tämäkin osuu paljolti asian ytimeen: innovaatiot oikeussuojassa 
ovat yleensä tulleet common law-maista, ja erityisesti Yhdysvalloista. Sen sijaan säädännäisen 
oikeuden maat ovat olleet pidättyväisiä, jonkun mielestä jopa suorastaan vanhoihin ajatus-
malleihin pysähtyneitä. Ks. lähemmin Koulu 2020 s. 36. Kiistatonta tietenkin  on, että kaikki 
yhdysvaltalaiset innovaatiot eivät ole siirtokelpoisia, koska niiden sosiaalinen, taloudellinen 
ja kulttuurinen pohja totaalisesti puuttuu pohjoismaista.  
535.  Ks. Koulu 2020 s. 125. On kylläkin muistettava myös yksinkertaisuuden hinta. On sanottu, 
että menettelyn yksinkertaistaminen asunto-oikeuksissa ei lunastanut toiveita heikomman 
osapuolen (=vuokralaisen) aseman vahvistumisesta. Ks. Nousiainen 1986 s. 48. Syy ei välttä-
mättä ole menettelyn yksinkertaisuudessa vaan voimasuhteiden alkuperäisestä tasapainotto-
muudessa. Vahvemmalla osapuolella oli lakimiesapua, heikommalla ei. Siihen asunto-oikeudet 
eivät tuoneet korjausta. 
536.  Näin Sipponen 1996 s. 766. Hänen mukaansa hyvinvointivaltioissa, toisin kuin oikeus-
valtioissa, ”yksilön on vaikea löytää tehokkaita oikeusturvakeinoja oikeuksien toteuttamiseksi”, 
vaikka keinoja teoriassa on. Tosin Sipponen puhuu asiayhteydestä päätellen ennen kaikkea 
sosiaalisista oikeuksista ja etuuksista.  
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ratkaisu ovat enemmän tai vähemmän yhteismitallisia innovaatioita. Näin 

ei kuitenkaan ole, vaan kollektiivinen oikeussuoja – toisesta näkökulmasta 

kollektiivinen lainkäyttö – on vain perinteisen oikeudenkäynnin sovellus. Se 

on pikemminkin yksinkertaistetun oikeudenkäynnin ja ehkä myös lauta-

kuntalainkäytön sisarilmiö. Tosin viimeksi mainitut riitauttavat ainoastaan 

adversiaalisen ja täystutkintaisen oikeudenkäynnin paremmuuden konflik-

tinhallinnassa. Kollektiivinen lainkäyttö menee askelta pitemmälle kiistä-

essään koko yksilöllisen oikeussuojan eetoksen: oikeutta ei kannata hakea 

yksin vaan kohtalotovereiden kanssa. Tähänkin verrattuna vaihtoehtoinen 

riidanratkaisu on ultraradikaali: se on fundamentaalisesti eri mieltä siitä, mi-

ten yhteiskunnan ja talouden konfliktit on ratkaistava. Tästä seuraa, että kol-

lektiivista oikeussuojaa voidaan vielä tutkia prosessioikeuden tutkimuksen 

perinteisin käsittein ja menetelmin, vaihtoehtoisen riidanratkaisun tutkimus 

vaatii jo uudet käsitteensä ja menetelmänsä. Modernit yksityisen sektorin 

julkiset asiamiehet ovat vielä oudompia kummajaisia konfliktihallinnan teo-

riassa. He voivat toimia sekä valtiollisen lainkäytön että vaihtoehtoisen rii-

danratkaisun maailmassa. Tämä tuo kerroksellisuutta asiamiesjärjestelmien 

tutkimukseen, olivat sen lähtökohdat muutoin mitkä tahansa.

Jälkikäteen katsottuna yllättävää on julkisten asiamiesten ja vaihtoehtoi-

sen riidanratkaisun kytkeminen toisiinsa. Yhteys voi tosin olla vain ajallista: 

molemmat liikkeet syntyivät suurin piirtein samaan aikaan ja vastauksena 

valtiollisen lainkäytön todelliseen tai oletettuun epäonnistumiseen. Mah-

dotonta ei kylläkään ole, että kytkennällä haettiin tehokkuutta kumpaankin 

järjestelmään. Julkiset asiamiehet saivat menestyksellä tavoitteitaan ajetuksi 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun keinoin, etenkin neuvotteluin ja sovitteluin. 

Ne taas olivat tuloksellisempia silloin, kun neuvottelua tai sovittelua johti tai 

siinä oli aktiivisesti vaikuttamassa julkinen asiamies laajoine valtuuksineen.

Julkinen asiamies antaa jo olemassaolollaan kansalaiselle lupauksen te-

hostuvasta pääsystä oikeuksiinsa. Instituutio näyttää myös ellei ainoalta niin 

lupaavimmalta lähestymistavalta. Jos vaihtoehtoinen riidanratkaisu ymmär-

retään sovitteluksi, voidaan sanoa sen kehityksen päättyneen. Uusia, mullis-

tavia innovaatioita on vaikea kuvitella. On line -sovittelu ja kehittyneemmät 

sovittelutaktiikat ovat vain järjestelmän hienosäätöä. Yllättävää kylläkin on, 

että on line -riidanratkaisu (akronyymi ODR) ei ole saanut sijaa julkisten asia-
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miesten toimintamuotona. Sen sijaan yksityisten ja etenkin yritysten asia-

miesten odotetaan käyttävän tehokkaasti hyväkseen riidanratkaisun uutta 

teknologiaa, etenkin ODR-pohjaisia alustoja.537 Tähän tuskin on ideologista 

tai käsitteellistä syytä, vaan painotus selittyy eroilla kehityksen nopeudessa. 

Toisen access to justice -tarjokkaan, kollektiivisen oikeussuojan, tuesta 

oikeuksiin pääsyssä ei ole näyttöä kumpaankaan suuntaan. Suomessa ensim-

mäiset kokemukset ovat ristiriitaisia. Asfalttikartellikanteet näyttävät olleen 

kohtalaisen tehokkaita aineellisoikeudelliselta kannalta:538 niiden prosessi-

oikeudellista etua ei ole toistaiseksi tarkasteltu. Sen sijaan puukartellikanteet 

päättyivät vastaajien murskavoittoon.539 Lähemmän analyysin puuttuessa 

on mahdotonta sanoa, johtuiko se kanteiden aineellisoikeudellisesta perus-

teettomuudesta vai tämän käsittelymuodon rakenteellisesta heikkoudesta. 

Suoralta kädeltä on vaikea osoittaa virheitä tai puutteita itse asianajamisessa 

tai tuomioistuinten menettelytavoissa. Toki voi olla, että oikeudenhakijoi-

den yhteisvoimakaan ei riitä kompensoimaan vahvan vastapuolen tiedollis-

ta ja taloudellista ylivoimaa. Parhaimmillaankin kollektiivinen oikeussuoja 

on osaratkaisu. Kaikkea oikeuksien hakemista ei voi ”kollektivisoida”, koska 

valtaosa riidoista on yksilöllisiä ja näin ainutkertaisia. Kollektiivisen oikeus-

suojan pettämisestä ei tietenkään vielä seuraa, että nimenomaan julkisten 

asiamiesten tarjoama polku tehostettuun oikeussuojaan olisi oikea. 

Varmaa on yksi asia: mitä heikommin muut oikeussuojamekanismit toi-

mivat, sitä enemmän moraalista vastuuta oikeuksiin pääsystä lankeaa jul-

kisten asiamiesten harteille, jos tai kun aidosta oikeuksiin pääsystä halutaan 

pitää kiinni. Näkyykö tämä kasvava vastuu oikeuspolitiikan linjauksissa, on jo 

toinen asia. Julkisten asiamiesten järjestelmää analysoivan tutkijan on vaikea 

uskoa, että järjestelmän synnyn ja laajentumisen takana on systemaattista 

oikeuspoliittista tavoitteenasettelua. Julkiset asiamiehet ja heidän tehtävänsä 

tuntuvat pikemminkin määräytyneen sattumanvaraisesti ja enintään lyhyen 

tähtäimen tavoitteisiin vastaten. Näin näyttää käyneen kaikkialla maailmassa, 

537.  Näin Ombudsman schemes and effective access to justice 2018 s. 6.
538.  Näin Rasinkangas 2017 s. 151.
539.  Tämä on tavallaan yllätys, sillä kirjallisuudessa kollektiivikanteiden oletetaan päättyvän 
vähintäänkin joko osavoittoon tai oikeudenhakijoille edulliseen sovintoon. Havaintoa ei tie-
tenkään saa kumotuksi näsäviisaalla verukkeella, jonka mukaan kysymyksessä ei ollut ”oikea” 
kollektiivisen oikeussuojan kanne. Totta toki on, että tämä kannekokonaisuus ei ollut kollek-
tiivisen oikeussuojan tyyppitapaus heikkoine kantajineen ja vahvoine vastaajineen, mutta tällä 
tuskin oli vaikutusta lopputulokseen. Ks. Koulu 2017a s. 97.   
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eikä pohjoismaista lainsäätäjää tule näin ollen pahemmin syyllistää. Haja-

nainen julkisten asiamiesten järjestelmä on sitä paitsi pääosin seurausta siitä, 

että vasta uusin tutkimus on alkanut hakea kokonaiskuvaa konfliktinhallin-

nasta ja siitä potentiaalista, mitä eri vaihtoehdot tarjoavat. Tässä tutkimuk-

sessa julkiset asiamiehet ovat viimeinen ja osaksi vasta hypoteettinen lisäys 

tehokkaan oikeussuojan arsenaaliin – ainakin jos puhutaan konkreettisista 

vaihtoehdoista. Oikeuden digitalisaatio on vasta kaukainen lupaus, ja pes-

simistit epäilevät, kykeneekö se ylipäätään helpottamaan oikeuksiin pääsyä 

ja laskemaan sen kustannuksia.

Jos ajatellaan Suomea ja tosiasiallista oikeuksiin pääsemistä, kokonais-

kuva jää hajanaiseksi. Yksilöllisen oikeudenkäynnin eli oikeuksiin pääsyn 

perusmuodon on pakko sanoa epäonnistuvan tehtävässään. Taloudellinen 

oikeudenkäyntikynnys on liian korkea, oikeudenkäynnin henkinen rasitus 

liian suuri, ja oikeuksiin pääsy tätä kautta kestää liian kauan, pahimmillaan 

lähes vuosikymmenen. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu, etenkin tuomioistui-

meen sijoittuva sovittelu, on toimiva vaihtoehto, jonkun mielestä ehkä liian-

kin tehokas, koska se johtaa sovintoon silloinkin, kun riita olisi kannattanut 

ratkaista yksipuolisesti. Sitä paitsi kaikki riidat eivät ole soviteltavissa, koska 

toinen riitapuoli ei halukas minkäänlaiseen sovintoa vaan omaksuu ”so – sue 

me” -strategian. Lautakuntamenettelytkin vastaavat kohtuullisen hyvin ky-

syntään, vaikka näin saadun ”oikeuden” laadusta voidaan kiistellä ja lauta-

kuntien päätökset jäävät suosituksiksi. Sen sijaan kollektiivinen oikeussuoja 

ottaa vasta ensi askeleitaan, eivätkä sen ensimmäiset kokeilut ainakaan yk-

siselitteisesti rohkaise. Lohdutukseksi voidaan sanoa, että konsepti on uusi 

ja vasta aika näyttää sen todellisen käyttöalan.

Julkisista asiamiehistä ei voi sanoa samaa: he eivät ole uutuus. Laillisuu-

denvalvoja-instituutio on ikivanha, ja yksityisen sektorinkin julkiset asiamie-

het tuotiin Suomeen jo 1970-luvulla. Yksittäisten oikeudenhakijoiden tuke-

misessa julkisia asiamiehiä ei voi syyttää liiallisesta innokkuudesta. Harvat 

asiamiehet, varma poikkeus on ainoastaan kuluttaja-asiamies, ylipäätään 

avustavat oikeudenhakijaa tämän oikeudenkäynneissä. Avustamisen volyy-

mikin on pysynyt samana eli vähäisenä vuosikymmenet. Aloitteentekijöinä 

oikeudenkäynneissä julkiset asiamiehet ovat äärimmäisen harvoin: heitä 

tavallisesti maanitellaan nostamaan kanteita tai antamaan apua vireillä ole-
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vaan oikeudenkäyntiin. Ryhmäkanteethan ainoa niihin oikeutettu julkinen 

asiamies on nähtävästi kokonaan poistanut arsenaalistaan, ellei sen käytöksi 

lueta neuvottelutaktisia viittauksia sellaisen nostamiseen. Julkisten asiamies-

ten sovittelurooli jää lähteiden valossa epäselväksi. Se on nähtävästi merkki 

toiminnan pienimuotoisuudesta. Tehtäviä kollektiivisessa oikeussuojassa 

julkiset asiamiehet eivät, syystä tai toisesta, ole ottaneet, mikä yllättää. Syy 

tähän voi olla siinä, että sektori- ja organisaatiolait eivät tätä toimintamuo-

toa tunne. Ehkä on myös ajateltu, että julkinen asiamies ei saa tällä tavoin 

rohkaista – eli ”yllyttää” kansalaisia – käymään oikeutta. Oikeudenkäyntei-

hin yllyttämistähän pidettiin joissakin Euroopan maissa kiellettynä ja jopa 

rangaistavana aina 1970-luvulle saakka. Vaikka lait on kumottu, asenteille ei 

aina niin käy.

Nykytila ei ainakaan Suomessa viestitä uskosta julkisten asiamiesten roo-

liin oikeuksiin pääsyssä. Myöskään julkiset asiamiehet itse eivät tunnu sii-

hen uskovan. Suomalaisten (julkisten) asiamiesten vähäinen aloitteellisuus 

toimintansa kehittämisessä viestii joko aidosta tai teeskennellystä uskos-

ta siihen, että suomalainen järjestelmä toimii hyvin ilman heidän aktiivista 

panostaan.

9.2 Julkisia asiamiehiä vai muuta 
oikeuksiin pääsyn tehostamista?

Yksityisen sektorin julkisten asiamiesten järjestelmä tuntuu tarjoavan jotain 

sellaista, mikä muista oikeuksiin pääsyä tehostavista innovaatioista puuttuu. 

Siitä huolimatta oikeuspoliittiseksi peruskysymykseksi nousee, kannattaako 

tulevaisuus eli parempi oikeuksiin pääsy rakentaa erilaista asiamiesjärjes-

telmien varaan, oli tavoitteena nykytason säilyttäminen tai parempi oikeuk-

siin pääsy. Siitä keskustelukin on vaikeaa, koska yksikään tulevaisuuttaan 

ajatteleva oikeuspolitiikko ei voi myöntää vajetta oikeuksiin pääsyssä, vie-

lä vähemmän tunnustaa, että nykyisen tason säilyttäminenkin on työn ja 

tuskan takana. Verrattuna muihin tutkimuksen esiin nostamiin keinoihin 

julkisten asiamiesten verkoston ja tehtäväkentän laajentaminen houkutte-

levat julkisesta taloudesta huolta kantavaa. Asiamiesjärjestelmä on halpa ja 

lakiteknisesti nopeasti aikaansaatava vaihtoehto, ainakin verrattuna oikeu-
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denkäyntien julkisen rahoittamisen merkittävään lisäämiseen. Merkittävä 

kilpailuetu julkisilla asiamiehillä on siinä, että he tuovat kaikkeen oikeuk-

siin pääsyn edistämiseen automaattisesti synkän ”lain varjon”. He pystyvät 

hyödyntämään sekä valtiollista lainkäyttöä että vaihtoehtoisen riidanratkai-

sun arsenaalia. He voivat aloittamissaan tai avustamissaan oikeudenkäyn-

neissä hakea sovinnollista ratkaisua taikka siirtyä umpikujaan päätyneestä 

sovittelusta ja neuvottelusta välittömästi käyttämään valtiollisen lainkäytön 

palveluksia. Heillä on käytössään sananlaskun mukaisesti ”kahdet vehkeet”. 

Lisäksi he pystyvät yhdistämään toiminnassaan preventiivisiä ja reparatiivi-

sia tavoitteita. Monipuolisuudessaan julkisilla asiamiehillä ei ole vertaistaan 

oikeudellisessa konfliktinhallinnassa.

Kovin radikaalina uudistuksena julkisten asiamiesten yleistymistä on 

vaikea pitää. Se tuo kieltämättä pienen särön yksilöllisen oikeussuojan ee-

tokseen, mutta selvää on, että valtaosa riidoista jää edelleen yksittäisten oi-

keudenhakijoiden vastuulle ja hoidettaviksi. Julkisen vallan interventio yk-

sityisiin oikeussuhteisiin samoin laajenee, mutta sitäkään ei voi pitää järin 

mullistavana. Julkisten asiamiesten niukat voimavarat, suhteutettuna erilais-

ten kiistojen määrään kehittyneissä yhteiskunnissa, takaa, että julkisen vallan 

interventiot pysyvät poikkeuksellisina, oltiin niiden tarpeellisuudesta mitä 

mieltä tahansa. Kaiken kaikkiaan koko asiamiesjärjestelmä näyttää konser-

vatiiviselta ja osin taantumukselliselta, kun muistetaan ne odotukset, mitä 

vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun aikanaan liitettiin.

Laajoilla valtuuksilla varustetut julkiset asiamiehet eivät kuitenkaan ole 

niin yksiselitteinen ratkaisu oikeuksiin pääsyn ongelmaan, miltä he ensi sil-

mäyksellä vaikuttavat. Yhtäältä oikeudenhakijoiden yhdenvertaisuus voi 

kärsiä, toisaalta vastapuolen oikeussuoja on senkin syytä muistaa. Julkisten 

asiamiesten apu oikeuksiin pääsyssä on pohjoismaissa ja etenkin Suomessa 

pistemäistä: apua saavat harvat ja valitut oikeudenhakijat. Avun piiriin pää-

semisen kriteerit ovat epämääräiset ja joka tapauksessa määräytyvät julkisen 

asiamiehen intresseistä. Oikeudenhakijan avun tarve on periaatteessa vailla 

merkitystä. Avun ulkopuolelle jäävät oikeudenhakijat, varsinkin jos he ovat 

identtisessä asemassa, luultavasti kokevat oikeutettua katkeruutta: apua saa-

vat taas ovat tyytyväisiä hyvään onneensa. Vastaväitteenä toki voidaan esit-

tää, että pistemäisen avustamisen hyöty pitkällä tähtäimellä säteilee niillekin 
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oikeudenhakijoille, jotka jäivät avun ulkopuolelle. Totta on, että yksittäinen 

apu esimerkiksi pilottioikeudenkäynnissä voi johtaa toimialan käytäntöjen 

kohentumiseen tai asenteiden ja lainsäädännön muutokseen. Nämä vaiku-

tukset eivät kuitenkaan välttämättä korjaa yksilötason vääryyskokemuksia.

Ihannetapauksessa julkisen asiamiehen myötävaikutus tasoittaa voima-

suhteet heikon kerta-asianosaisen ja vahvan toistuvaisasianosaisen välillä. 

Mahdollista kuitenkin on, että apua saavasta oikeudenhakijasta tulee vah-

vempi osapuoli, toisin sanoen julkisen asiamiehen apu saa aikaan voimava-

rojen epäsuhdan. Kaikki vastapuolethan eivät ole vahvoja institutionaalisia 

toimijoita. Julkisella asiamiehellä on myös sellaisia valtuuksia, joita vahvalla-

kaan normaalivastapuolella ei ole. Julkisella asiamiehellä on monesti lakisää-

teisiä tiedonsaantioikeuksia ja hallinnollisia keinoja. Jo julkisen asiamiehen 

valvontarooli heijastuu vastapuolen käyttäytymiseen. Konkreettinen vaara 

on, että vastapuoli suostuu itselleen epäedulliseen ja vääränä pitämäänsä 

sovintoon välttyäkseen välirikolta julkiseen asiamieheen. Asiamiehen sään-

tely- ja valvontarooli voi toisin sanoen saada aikaan sen, että vastapuoli suos-

tuu toteuttamaan ”oikeuksia”, joita oikeasti ei ole olemassa. Näin päädytään 

tavallaan paradoksiin. Mitä enemmän julkisella asiamiehellä on lakisääteisiä 

valtuuksia, sitä pidättyväisempi hänen on oltava auttaessaan yksittäistä oi-

keudenhakijaa. Myös julkisen asiamiehen on varottava, ettei hän hyödynnä 

valvonta- ja sääntelyvaltuuksiaan yksittäisessä riita-asiassa, jossa hän auttaa 

oikeudenhakijaa.

Keskittymisessä preventiiviseen toimintaan nämä pulmat vältetään, mut-

ta hintana on, että yksittäiset oikeudenhakijat jäävät auttamatta. Preventii-

visen toiminnan houkutus on muutoinkin suuri, sillä se liittyy luontevasti 

julkisen asiamiehen valvonta-, sääntely- ja kehittämisrooliin. Sen sijaan re-

paratiivisen toiminnan hyöty muille rooleille ei ole läheskään aina selvä. On 

myös muistettava, että yksittäisten oikeudenhakijoiden auttaminen vaatii sel-

laista asianajollista osaamista, mitä virkamiestaustaisilla julkisilla asiamie-

hillä ei normaalisti ole. Kaikkein yksinkertaisempia ja helpoimpia tapauksia 

lukuun ottamatta julkinen asiamies joutuu ulkoistamaan oikeudenhakijan 

auttamisen yksityiselle lakimiehelle. Tulevaisuudessa julkisten asiamiesten 

apu yksittäiselle oikeudenhakijalle tullee yhä enenevästi olemaan kustan-

nusten maksamista. Tämä on myös työnjaollisesti mielekästä: julkisen asia-
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miehen viraston muuttaminen de facto asianajotoimistoksi ei ole kustan-

nustehokasta. Tässä vaiheessa on kylläkin korkea aika miettiä, omaksuisiko 

julkisten asiamiesten järjestelmä jo liiaksi sellaisia tehtäviä, joista julkinen 

oikeusapu nykyisin vastaa. Eroksi tuntuu kuitenkin aina jäävän, että julkinen 

oikeusapu valikoi asiakkaansa heidän varallisuusasemansa perusteella, kun 

taas julkisten asiamiesten asiakaskunta – eli apua saavat oikeudenhakijat – 

valikoituvat julkisten asiamiesten perustehtävien perusteella. Sekään, että 

järjestelmät menevät osaksi päällekkäin eli auttavat samaa asiakaskuntaa, 

ei ole access to justice -tutkijalle ongelma. Valinnaisuus avun saamisessa on 

vain hyväksi.

Joku voi väittää, että julkisten asiamiesten aika on mennyt, toisin sanoen 

oikeuspoliittinen etsikkoaika on jo hukattu. Julkisten asiamiesten järjestelmä 

olisi sopinut erinomaisesti sen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja sosiaali-

sen siviilioikeuden kumppaniksi, joka oli muodissa muutama vuosikymmen 

sitten.540 Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden on hieman naivisti kuviteltu 

toteutuvan itsestään ”valveutuneiden” ja aktiivisten tuomioistuinten kaut-

ta – kunhan asia on vain jotenkin saatu niihin tuoduksi. Tällöin on unoh-

tunut se, että niillä, jotka tällaista oikeudenmukaisuutta eniten tarvitsevat, 

on kaikkein vähiten henkisiä, tiedollisia ja taloudellisia voimavaroja riidellä 

tuomioistuimissa oikeuksistaan. Vielä vähemmän on syytä luottaa siihen, 

että yksityiset toimijat ottavat oma-aloitteisesti huomioon tarveharkinnan 

ja sosiaalisen suoritusesteen kaltaiset instituutiot. Ne ovat sisällöltään ja oi-

keutukseltaan usein kontroversaalisia, ja valmiiksi epävarmoissa sovelta-

mistilanteissa luontainen itsekkyys helposti voittaa. Pienoinen yllätys tästä 

syystä onkin havainto, jonka mukaan asiamiesjärjestelmä jatkaa kasvuaan 

ja monipuolistuu lähes kaikkialla. Se selvästikin saa aatteellisen käyttövoi-

mansa muista lähteistä. 

Kun haetaan laajempia yhteyksiä, asiamiesjärjestelmän saama huomio 

tuntuu kielivän oikeussuoja-ajattelumme muuttumisesta. Menneiden oi-

keudenloukkausten hyvittämisen sijasta yritetään estää tulevaisuuden oi-

keudenloukkauksia. Tätä on kaikki syy kannattaa: hyvittävä oikeussuoja on 

kalliimpaa, hitaampaa ja epävarmempaa. Oikeudenloukkausten estäminen 

on sinänsä ikivanha haave, enintään keinot ideaalin tavoittamiseksi hieman 

muuttuvat. Kun ennen riidatonta tulevaisuutta haettiin mahdollisimman tar-

540.  Esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen roolia sosiaalisen suoritusesteen kehittymisessä pidet-
tiin aikanaan merkittävänä. Ks. Wilhelmsson 1996 s. 160. 
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kalla ja yksiselitteisellä (aineellisella) lainsäädännöllä, nyt lainsäätäjä antaa 

luottamuksensa julkisille asiamiehille. Tosin tämänkin innovaation uutuus-

arvo on lopulta suhteellinen: julkisia asiamiehiä on ollut lähes puolituhatta 

vuotta, ja ”uutta” ovat lähinnä toimivaltansa ”yksityisoikeuden” sektoriin 

ulottavat asiamiehet. Selityksen mukaan se apu reparatiiviseen oikeussuo-

jaan, mitä julkisen asiamiehet antavat, on vain heidän preventiivisen roo-

linsa sivutuote. Tämä samalla selittää, miksi yksittäisten oikeudenhakijoi-

den auttaminen on lopulta vain sivujuonne julkisten asiamiesten laajassa 

toimenkuvassa. Eli kärjistäen: yksittäisiä vääryyttä kokeneita autetaan, kun 

sillä torjutaan tulevia oikeudenloukkauksia!

On aikaista sanoa, kuinka perustavanlaatuisesta ja pysyvästä muutok-

sesta on kysymys. Vielä rohkeampaa on nostaa riitaisuuksien ehkäiseminen 

(missä julkisilla asiamiehillä on keskeinen ja ennen kaikkea realistinen roo-

li) access to justice -liikkeen neljänneksi aalloksi.541 Julkiset asiamiehet ovat 

samalla oikeutuksella liitettävissä liikkeen ensimmäiseen ja kolmanteen aal-

toon, jolloin heidän panoksensa alkaa muistuttaa kollektiivisen oikeussuo-

jan tuomaa tukea. Kumpikin järjestelmä poistaa taloudellisia, tiedollisia ja 

teknisiä esteitä oikeuksiin pääsyltä, laajentaa vaihtoehtoisen riidanratkaisun 

käyttöalaa sekä tehostaa perinteistä oikeudenkäyntiä. Viimeisen kolmannen 

aallon osatavoitteenhan access to justice – liike jossain kehityksen vaiheessa 

hukkasi, kunnes kollektiivisen lainkäytön konsepti alkoi saada kansainvälistä 

huomiota. Pessimistinkin on kuitenkin pakko myöntää, että ainakin teoriassa 

julkisten asiamiesten toiminnassa yhtyvät oivallisesti hyvittävän ja ehkäise-

vän oikeussuojan ominaisuudet. Käytännöt eivät aina siitä todista, mutta on 

muistettava, että järjestelmä on lainsäädännöllisesti ja ehkä vielä enemmän 

asenteissa vasta muotoutumassa. 

Oli niin tai näin, asiamiesinstituutio on esimerkki oikeuskehityksestä, jo-

ka kaikesta näkyvyydestään huolimatta on jäänyt hämmästyttävästi piiloon. 

Asia erikseen on, että ”oikeuskehityksestä” pitäisi tieteellisissä yhteyksissä 

puhua varoen. Epäselvää on, mitä kukin sillä tarkoittaa, tarkoitetaanko sil-

lä esimerkiksi vain oikeuskäytännön ja asenteiden muutoksen tuomaa ke-

hitystä.542 Toinen erimielisyyksien lähde on, mitkä muutokset luokitellaan 

kehitykseksi. Sana ”kehitys” kun yleiskielessä sisältää ajatuksen siirtymises-

541.  Ks. Solarte-Vasques – Hietanen-Kunwald 2020 s. 184.
542.  Ks. esimerkiksi Sallila 2008 s. 622. Tosin tällainen hiljainen kehitys tavallisesti muodol-
listuu eli saa legalisoinnin myös lainsäädännössä. 
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tä johonkin aikaisempaa parempaan. Jos ajatellaan pääsyä oikeuksiin, jul-

kisten asiamiesten nousu on tällä mittarilla vahvaa kehitystä, vuoden 1993 

alioikeusuudistus taas jäisi vaille tätä hyväksymistä. se oli muutos, ei sen 

sijaan kehitystä. 

9.3 Millaiseen julkisten asiamiesten 
järjestelmään?

Jos konfliktinhallinta lähtee julkisten asiamiesten tielle, on otettava kantaa 

siihen, millainen olisi access to justice – näkökulmasta ihanteellinen julkis-

ten asiamiesten järjestelmä. Lähtökohtana on, että heidän odotetaan autta-

van nykyistä useammin myös yksittäisiä oikeudenhakijoita. Mitenkään vält-

tämätöntä tai edes pääsääntöistä ei kylläkään ole, että julkisen asiamiehen 

toimenkuvaan ylipäätään sisältyy tällainen tehtävä. Silloinkin kun hänellä 

sellainen on, julkisen asiamiehen harkintaan jää, minkä osan voimavarois-

taan hän käyttää tähän tehtävään, ketä oikeudenhakijaa hän auttaa ja millä 

tavalla hän auttaa näin valikoimaansa oikeudenhakijaa. Tätä harkintavaltaa 

on pidetty välttämättömänä julkisen asiamiehen toiminnalle, vaikka sen si-

sältämä yhdenvertaisuuden ongelma tunnustetaan. Ristiriita on yksinkertai-

sesti pakko hyväksyä, koska julkisen asiamiehen voimavarat, olivat ne mil-

laiset tahansa, eivät riitä kaikkien auttamiseen.

Ennalta selvää ei myöskään ole, millaisia julkisia asiamiehiä kaivataan te-

hostamaan oikeuksiin pääsemistä. Access to justice -näkökulmasta julkisten 

asiamiesten tulisi yhtäältä mahdollisimman laaja-alaisia. Näin yksittäinen 

oikeudenhakija ei jäisi yhdenkään julkisen asiamiehen toiminta-alueen ja 

pahimmillaan koko asiamiesjärjestelmän ulkopuolelle. Kuuluminen julki-

sen asiamiehen toiminta-alueelle on yksittäiselle oikeudenhakijalle selvä etu, 

jääminen sen ulkopuolelle merkittävä heikennys. Siihen hajanaiseen asia-

miesverkkoon, jonka kehitys on useimmissa maissa tuottanut (ainoa poik-

keus lienee Puola), jää väistämättä sekä aukkoja että päällekkäisyyksiä. Toi-

saalta julkisilla asiamiehillä ei saa olla ylettömästi tehtäviä: heillä on oltava 

paitsi velvollisuus auttaa yksittäisiä oikeudenhakijoita myös aikaa ja voima-

varoja siihen. Jos julkisella asiamiehellä on – laskutavasta riippuen – kolme 

tai neljä tehtävää, oikeudenhakijoiden auttaminen eli oikeussuojatehtävä voi 
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jäädä vähälle huomiolle. Se on julkisen asiamiehen tehtävistä ehkä epäkii-

tollisin: se työllistää, tehtävä ei kunnolla profiloi, ja julkinen asiamies sitoo 

arvovaltansa yksittäiseen auttamistehtävään. On myönnettävä, että nykyiset 

asiamiesjärjestelmät ovat tälle logiikalle antiteesi, sillä asiamiehet ovat sään-

nönmukaisesti moniroolisia ja kapea-alaisia. Se johtunee historiallisista syis-

tä, sillä asiamiesjärjestely syntyy yleensä aineellisen lainsäädännön kylkeen, 

jolloin moniroolisuus ja erikoistuminen ovat luontainen lopputulos. Samalla 

ne intressiryhmät, jotka ajavat aineellista lainsäädäntöä, saadaan helposti 

kannattamaan myös sitä toteuttavaa julkista asiamiestä.

Jos tai kun yksittäisen oikeudenhakijan auttaminen asetetaan yhdeksi 

julkisen asiamiehen tehtäväksi, tiettyjen reunaehtojen on toteuduttava. En-

siksikin julkisella asiamiehellä tulisi olla laajat valtuudet osallistua niihin 

oikeudenkäynteihin, jota oikeudenhakija on aloittanut tai joihin hän joutuu 

vastaajana vedetyksi, sekä riittävät voimavarat näiden valtuuksien käyttämi-

seen. Toiseksi hänellä pitäisi olla aloitevalta ”omien” oikeudenkäyntien käyn-

nistämiseen. Näin hän ei olisi yksittäisten oikeudenhakijoiden aloitteiden 

ja myötävaikutuksen varassa. Tehokkain julkisten asiamiesten aloittamista 

oikeudenkäynneistä on ryhmäkanne. Suomessa vain kuluttaja-asiamiehellä 

on tällainen kanneoikeus. Paradoksaalista kylläkin hänellä on lisäksi siihen 

yksinoikeus: kukaan muukaan ei voi panna vireille ryhmäkannetta. Ryhmä-

kanteesta on tullut kuollut kannemuoto samalla tavalla kuin 1930-luvun in-

novaatio pakkoakordi jäi käyttäjittä, vaikka siihen perehtyminen rasitti oike-

ustieteen opiskelijoita aina 1980-luvulle saakka. Näennäiset yritykset ryhmän 

kokoamiseksi, joista ei ole puutetta, antavat perusteettomia toiveita ja voivat 

johtaa oikeudenmenetyksiin, kun oikeudenhakija hyväuskoisesti jää odotta-

maan kanteen nostamista. Ryhmävalitus taas on pakko leimata tehottomak-

si ja hyödyttömäksi oikeussuojakeinoksi, joka enintään antaa valheellisen 

lupauksen oikeuksiin pääsystä. Merkittävä parannus saataisiin aikaan sillä, 

että julkinen asiamies voisi ”viran puolesta” ajaa vahvistuskannetta. Näiden 

perusongelmien odottaessa ratkaisuaan keskustelu siitä, tulisiko ryhmäkan-

teen perustua opt in- vai opt out -malleille, on varsin elitististä.

Oikeutta ryhmäkanteen nostamiseen pitäisikin välttämättä laajentaa: oi-

keus siihen tulisi antaa vähintäänkin kansalaisjärjestöille eli käytännössä 

yhdistyksille. Tässäkin on pulmansa. Järjestö voi, mistä on esimerkkejä ym-
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päristöjärjestöistä, koostua parista kolmesta ihmisestä. Lisäksi järjestö voi 

olla varaton, joten vastapuolella ei ole mahdollisuutta saada korvausta oikeu-

denkäyntikuluistaan. Suomessa julkisilla asiamiehillä on hyvin vähän suora-

naisia lainkäyttövaltuuksia. Suomi seuraa, ehkä sitä huomaamatta, common 

law -linjausta, jonka mukaan yksittäisten riitojen ratkaiseminen kuuluu tuo-

mioistuimille. Totta on, että tällaisia valtuuksia ei hevin voida myöntää, niin 

kauan kuin asian käsittely asiamiesforumissa (eli niin sanottu asiamiespro-

sessi) on täysin sääntelemättä.

Yksittäisten oikeudenkäyntien ja ryhmäkanteen (ja sen muunnelmien) 

väliin jää laaja harmaa alue, jota on tapana kutsua kollektiiviseksi oikeus-

suojaksi. Jos oikeudenhakijoita on lukumääräisesti paljon ja heidän vaati-

muksensa ovat samankaltaisia, he voivat hakea oikeuksiaan yhdessä. Kol-

lektiivisen oikeussuojan keinoja ovat muun yhteiskanne ja joukkokanteet. 

Tässä tutkimuksessa niitä on pidetty formaalisen ryhmäkanteen korvikkeena, 

eräänlaisena ryhmäkanteen kevytversiona. Julkisen asiamiehen toimenku-

vaan sopisi hyvin se, että hän ottaisi huolekseen tällaisten kanteiden orga-

nisoinnin ja asianajamisen koordinoinnin.

Kaikesta huolimatta selvää on, että julkinen asiamies tuo parhaimmillaan 

vain osittaisen korjauksen oikeuksiin pääsyn ongelmaan. Tässä suhteessa se 

rinnastuu muihin konfliktinhallinnan viimeaikaisiin innovaatioihin kuten 

vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun ja uusimpana tulokkaana kollektiiviseen 

oikeussuojaan. Nämä instituutiot auttavat, asianmukaisesti käytettynä, osas-

sa tai kenties jopa valtaosassa niistä tilanteista, joissa oikeudenhakija joutuu 

peräämään oikeuksiaan. Totta on, että yksittäisiä tapauksia putoaa tämänkin 

oikeuksiin pääsyn turvaverkon läpi, toisin sanoen oikeudenhakija jää perin-

teisen yksilöllisen oikeussuojan eetoksen uhriksi. Sekin on viime kädessä 

oikeuspoliittinen järjestelykysymys: kevennetty oikeudenkäynti -konsepti 

ja tehokkaat sosiaaliset kulusäännöt toisivat tähänkin väliinputoajien jouk-

koon avun.







319Kiitokset

Olen tätä tutkimusta varten joutunut vaivaamaan kysymyksin ja aineisto-

pyynnöin monia viranomaisia. Tutkimusta on suuresti auttanut se myötä-

mielisyys, jonka kohtasin aineiston hankkimisessa. Apua sain erityisesti Kil-

pailu- ja kuluttajaviraston viestintäasiantuntija Sara Juntuselta. Kiitän häntä 

ja kaikkia muitakin minua auttaneita.

Kiitoksen ansaitsevat myös Porthanian neljännen kerroksen (eli entisen 

yksityisoikeuden laitoksen) aamukahvin vakioasiakkaat. Olen usein rasitta-

nut heitä tähän kirjaan liittyvillä huolillani. He ovat joutuneet kuuntelemaan 

ja monesti kommentoimaankin niitä periaatteellisia ja metodisia pohdin-

toja, jotka ovat minua askarruttaneet. Heiltä saamani palaute on auttanut 

minua kunnialla peräytymään niistä umpiperistä, joihin tällainen tutkimus 

tekijänsä välillä vie.

Tutkimusavustaja Pinja Lindvall on kerännyt tähän tutkimukseen tarvit-

tua aineistoa. Hän on jäljittänyt taitavasti monia sellaisia lähteitä, jotka olisi-

vat jääneet minulta löytämättä. Lisäksi hän on lukenut tutkimuksen alkuluvut 

ja antanut niistä lukijapalautetta, mikä on sekin helpottanut kirjoitustyötä. 

Tutkimusavustaja Rakel Tiderman puolestaan on osallistunut oikolukuun 

ja auttanut kirjan julkaisemiseen liittyvissä jälkitöissä. Myös he ansaitsevat 

kiitoksensa.

Risto Koulu
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