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Tässä esityksessä

• Oikeuskanslerin ratkaisu 
Omaolo-palvelusta

• Julkinen hallintotehtävä
• Ratkaisun merkitys soten ICT-

palveluille



Oikeuskanslerin ratkaisu (OKV/2674/10/2020)

• Oikeuskanslerilla (OKA) oli käsittelyssä kantelu liittyen DigiFinlandin Omaolo-palveluun 
ja samassa yhteydessä OKA kysyi hoitaako DigiFinland jotain julkista hallintotehtävää eli 
viranomaisen tehtävää

• OKA antoi ratkaisunsa 7.6 ja totesi mm. 
• Palvelu on julkisen ja yksityisen toiminnan välimaastossa, jossa sisällöstä vastaa julkinen valta, 

mutta teknisen toteutuksen tekee yksityinen
• Tärkeää on, että käyttäjä ymmärtää, minkä tahon kanssa hän asioi
• Tehtävän luonnetta arvioitaessa on merkityksellistä muun muassa se, kuinka kiinteä yhteys 

tehtävällä on julkisen vallan vastuulla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisvastuuseen

• Julkinen valta voi kannustaa ihmisiä omaehtoiseen itse- ja omahoitoon 
• Missään tilanteessa ei voida loukata palvelun käyttäjän oikeutta hänelle lain mukaan kuuluviin 

julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin eikä palvelu voi toimia niin sanottuna 
portinvartijana julkisiin palveluihin



Mikä on julkinen hallintotehtävä?

• Perustuslaki 124 §: Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla.

• Julkinen hallintotehtävä: laaja hallinnollisten tehtävien joukko, johon kuuluu 
lakien toimeenpanoa, yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, 
velvollisuuksia ja etuja koskevaa koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä.

• Määritelmä on varsin yleistasoinen ja tulkinnanvarainen, ja suuri merkitys on 
perustuslakivaliokunnan tulkinnoilla lakiesitysten käsittelyn yhteydessä.

• Myös ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuilla on merkitystä.



Ratkaisun merkitys soten ICT-palveluille

• Viranomainen voi hankkia soten ICT-palveluja ja sellaisen tuottamiseen liittyviä 
palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta.

• Kehitettäessä tällaisia palveluja on huolehdittava siitä, että viranomaisen tehtävä 
ei siirry yksityiselle.

• Esimerkiksi neuvonta on viranomaisen tehtävä. Viranomaisen on tuotettava toimialallaan 
annettava neuvonta itse, ja näin ollen neuvonnassa käytettävän tekstisisällön pitää olla 
vähintäänkin viranomaisen hyväksymää. 

• Vastuu asiasta huolehtimisesta on ensisijaisesti palvelun tilaajalla eli 
viranomaisella: huolehditaan siitä, että viranomaisen tehtävä ei siirry yksityiselle.

• Myös palvelun käyttäjän ymmärrys asiasta ja käyttämästään palvelusta on erittäin 
merkityksellinen. 



Kiitos mielenkiinnosta! 
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