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KANTELU 

Annoin 21.12.2021 päätöksen OKV/461/70/2020 ja OKV/458/70/2020, joka koski koronaepide- 

mian hoitoa koskevan päätöksenteon avoimuutta. Pyysin päätöksessäni Terveyden ja hyvin- 

voinnin laitosta (THL) ilmoittamaan minulle toimenpiteistään, joihin se päätökseni johdosta on 

ryhtynyt. THL — antoi — kyseisen — ilmoituksen = 6.5.2022 = päivätyllä — lausunnollaan 

(OKV/1339/80/2022). 

Olette toimittanut oikeuskanslerinvirastoon 19.5.2022 päivätyn kantelun, jossa esitätte näke- 

myksiänne Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edellä mainitussa lausunnossa esittämistään 

toimenpiteistä. 

Kantelunne mukaan THL:n lausunnossaan esittämät toimenpiteet olivat tekeillä jo aiemmin eikä 

laitos ole päätökseni johdosta ryhtynyt tehokkaisiin toimenpiteisiin toimintansa avoimuuden ja 

julkisuuden lisäämiseksi. Joiltakin osin laitos on kantelunne mukaan kuitenkin voinut tehostaa 

toimintaansa, vaikka se ei suoraan lausunnosta ilmene. Haluatte saattaa tietooni seikkoja, jotka 

ovat luoneet laitokseen avoimuutta pelkäävän kulttuurin sekä hidastaneet ja jopa estäneet avoi- 

muuden toteutumista laitoksen toiminnassa. Tuotte myös esille eräitä toimia, joilla avoimuutta 

olisi käsityksenne mukaan voitu helposti ja olennaisesti laitoksessa parantaa ja jotka olisi voitu 

toteuttaa jo kauan ennen epidemiaa tai sittemmin sen aikana. 
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RATKAISU 

Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 8:n 1 momentin mukaan oikeuskansleri tutkii 

kantelun, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan henkilön, viranomai- 

sen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä 

taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. 

Ette pyydä tutkimaan mitään tiettyä THL:n menettelyä tai laiminlyöntiä ettekä kirjoituksessanne 

tuo esille, että laitos olisi missään yksilöidyssä tilanteessa menetellyt lainvastaisesti. Tarkoituk- 

senne on lähinnä tuoda esille käsityksiänne ja näkemyksiänne laitoksen sisäisistä käytännöistä 

ja kulttuurista, jotka estävät avointa keskustelua esimerkiksi koronaepidemian mallinnuksissa 

käytetyistä malleista ja epidemian hoidosta. 

Kantelustanne ilmenevän perusteella minulla ei ole aihetta epäillä edellä mainitussa lainkoh- 

dassa tarkoitettua laillisuusvalvonnallisesti arvosteltavaa menettelyä enkä sen vuoksi ole ryhty- 

nyt kanteluanne tutkimaan. Esittämänne näkemykset ovat kuitenkin kantelunne johdosta tulleet 

tietooni. 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti 

Esittelijäneuvos Marjo Mustonen
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