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Förord

Riksdagens justitieombudsman har i 90 år varit den ena av landets två högsta laglighets-
övervakare. Enligt Regeringsformen för Finland, som stadfästes sommaren 1919, skulle justi-
tieombudsmannen ha tillsyn över lagarnas efterlevnad i domstolars och övriga myndigheters 
verksamhet. I slutet av samma år godkände riksdagen en instruktion för justitieombudsman-
nen och valde riksdagsmannen, assessorn vid Viborgs hovrätt Erik Alopaeus till landets första 
justitieombudsman. Vicehäradshövding Risto Ryti valdes till hans suppleant. Den första 
månaden 1920 gick åt till organisationsåtgärder, ”…främst av den orsak, att det visade sig 
svårt att erhålla kanslilokal, varför den egentliga verksamheten kunde vidtaga först i februari”, 
skriver justitieombudsman Alopaeus i sin berättelse till riksdagen.

I februari har det således förflutit 90 år sedan justitieombudsmannen inledde sin verksamhet. 
Därför har vi också av tradition också firat institutionens årsdag i början av denna månad.

Denna gång har vi beslutat fira jubileet med en festskrift. Festskriftens artiklar är av essätyp 
och behandlar justitieombudsmannens laglighetskontroll. Artiklarna är skrivna av under-
tecknad och de biträdande justitieombudsmännen samt föredragande vid JO:s kansli. 
Många artiklan handlar om laglighetskontrollens centrala områden, t.ex. domstolarna, hälso- 
och sjukvården, fångvården och polisens verksamhet, därtill behandlas behandlar teman 
som diskriminering, god förvaltning och barnets rättigheter. På agendan finns också behörig-
hetsfrågor och vissa aktuella diskussionsämnen, t.ex. frågan om kompensation för kränk-
ning av grundläggande mänskliga rättigheter och innebörden av justitieombudsmannens 
anmärkningar.
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JO-kansliets föredragande är synnerligen erfarna och sakkunniga inom sina respektive 
specialområden. Därför anser jag det vara viktigt att de genom denna festskrift delar med sig 
av sina erfarenheter och synpunkter till alla som är intresserade av hur laglighetskontrollen 
utövas i Finland. För att också utländska läsare i så stor utsträckning som möjligt ska kunna 
bekanta sig med den finländska laglighetskontrollen publiceras festskriften förutom på finska 
och svenska också på engelska.

Författarna har själva valt ämnen för sina artiklar. Avsikten med festskriften är inte är att ge en 
heltäckande bild av JO:s verksamhet. Men det är min förhoppning att den ska ge läsaren en 
uppfattning frågeställningar, problem och utmaningar inom laglighetskontrollen igår, i idag 
och i framtiden.    

Helsingfors 4.12.2009 

Riitta-Leena Paunio
 
Riksdagens justitieombudsman
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