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Esipuhe

Eduskunnan oikeusasiamies on ollut toinen maamme ylimmistä laillisuusvalvojista 90 vuot- 
ta. Itsenäisen Suomen kesällä 1919 vahvistetussa hallitusmuodossa oikeusasiamiehen teh- 
täväksi säädettiin valvoa lakien noudattamista tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toi- 
minnassa. Saman vuoden lopulla eduskunta hyväksyi oikeusasiamiehen johtosäännön ja 
valitsi ensimmäiseksi oikeusasiamieheksi kansanedustaja, Viipurin hovioikeuden asessori 
Erik Alopaeuksen ja hänen varamiehekseen varatuomari Risto Rytin. Vuoden 1920 ensimmäi-
nen kuukausi kului järjestelytoimiin, ”…etenkin sen vuoksi, että kansliahuoneuston saaminen 
osottautui vaikeaksi, varsinainen toiminta voi alkaa vasta helmikuussa", kirjoittaa oikeusasia-
mies Alopaeus kertomuksessaan eduskunnalle.

Helmikuun alkupäivinä 2010 tulee siis kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun oikeusasiamiehen var-
sinainen laillisuusvalvonta alkoi. Helmikuun alkuun on perinteisesti ajoitettu myös instituution 
vuosipäivän vietto.

Juhlan kunniaksi on päätetty julkaista esseetyyppisiä artikkeleita sisältävä juhlakirja. Kaikki 
artikkelit käsittelevät oikeusasiamiehen laillisuusvalvontaa ja niiden kirjoittajina ovat ohellani 
apulaisoikeusasiamiehet ja kansliani esittelijät. Monissa kirjoituksissa tarkastellaan laillisuus-
valvonnan keskeisiä alueita, esimerkiksi tuomioistuimia, terveydenhuoltoa, vankeinhoitoa ja 
poliisin toimintaa, joissakin puolestaan sellaisia aihekokonaisuuksia kuin syrjintää, hyvää 
hallintoa ja lapsen oikeuksia. Myös toimivaltakysymykset ja eräät ajankohtaiset keskustelun- 
aiheet, esimerkiksi perus- ja ihmisoikeusloukkauksien hyvitys ja oikeusasiamiehen huomau-
tuksen luonne ovat tarkastelun kohteena.
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Kansliani esittelijät ovat omilla erikoisaloillaan erittäin kokeneita ja asiantuntevia. Tästä syystä 
olenkin pitänyt tärkeänä, että heidän kokemuksensa ja näkemyksensä tulevat tämän juhla-
kirjan välityksellä laillisuusvalvonnasta kiinnostuneiden tietoon. Kirja julkaistaan suomen ja 
ruotsin kielen ohella myös englanniksi, jotta myös ulkomaiset lukijat voivat mahdollisimman 
laajasti tutustua suomalaiseen laillisuusvalvontaan.

Artikkeleiden aiheet ovat kirjoittajien omia valintoja, eikä kirja näin ollen pyri olemaan katta- 
va esitys oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnasta. Se välittää kuitenkin toivottavasti lukijalle 
oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnan kysymyksenasetteluja, ongelmia ja haasteita ennen, 
nyt ja tulevaisuudessa.       

Helsingissä 4.12.2009

Riitta-Leena Paunio

Eduskunnan oikeusasiamies
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