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Yllättävän monet viranomaiskäytännöt liikkuvat lain hämärällä rajalla. Kansalaisille oikeuksiensa puolesta 

pitäminen on kuitenkin vaikeaa. 

Kädenvääntö Helsingin opetusviraston kanssa tuo mieleen Franz Kafkan kuvaukset koneistosta, jolle kansalainen 
on arkea häiritsevä suriseva kärpänen. Koneisto ei ole ihmisiä varten, vaan ihmiset ovat koneistoa varten. Tai 

eivät ehkä edes koneistoa varten, vaan häiriötekijöitä koneistolle. 

 
Ehdoton oikeassa oleminen on byrokratian perusominaisuus. Kun viranomaiset ovat sääntönsä tehneet, pitäisi 
jokaisen vähänkin järkeä omaavan ymmärtää sääntöjen olevan oikeita. Lainsäädäntö ja logiikka ovat sen jälkeen 

tarpeettomia välineitä puhumattakaan maalaisjärjen käytöstä. Viranomaisen teot voivat tuntua ristiriitaisilta vain 
siksi, että kansalainen ei ymmärrä. Sitä paitsi ristiriitaisuus on sallittua viranomaiselle, koska se on kuitenkin 
pohdittua ristiriitaisuutta. 

 
Suomessa viranomaisen ei edes pidä vastata kansalaisten kysymyksiin. Vaikka kansalaisella olisi huoli lapsensa tai 

iäkkään lähimmäisensä puolesta, voi viranomainen juoda kahvia rauhassa.  

Tätä jo tsaarin virkamiehelle suomaa rauhaa eivät riko modernit kotkotukset kuten sähköposti ja internet. 

Monissa maissa viranomainen on velvoitettu vastamaan kansalaisen kysymyksiin vuorokaudessa, mutta 
tietotekniikan johtavassa huippuosaamismaassa viranomaisen ei pidä vastata ollenkaan. 
Viranomaisen sääntötulkinnat voi kumota vain toinen viranomainen. Pahimmassa tapauksessa oikean tulkinnan 
voi tosin joutua hakemaan Brysselistä asti. Onneksi sekin mahdollisuus on Suomessa olemassa toisin kuin 
monissa muissa itäisissä demokratioissa, joissa viranomaisen tulkintoja ei tarvitse edes tutkia. Siksi esimerkiksi 53 
000 käytetyn auton maahan tuonutta suomalaista saa takaisin viranomaisen liikaa perimiä veroja.  

 
Tuhannet taistelevat 
oikeuksistaan 

 
Koneistossa on jopa yllättävän paljon väärinohjelmoinnista aiheutuvaa natinaa. Viime vuonna pelkästään 
oikeusasiamiehelle tuli ennätysmäiset 3 700 kantelua. Koneiston puolustukseksi voi tosin sanoa, että kanteluista 
vain 17 prosenttia johti toimenpiteisiin. Sekin on kuitenkin yli 620 tapausta.  

 
Jos viranomainen olisi tehnyt viime vuonna vain hieman yli 600 väärää tulkintaa, olisi tämä kolumni täysin 
tarpeeton. Tai tämän pitäisi olla kiitoskolumni viranomaiselle. Pelkäänpä kuitenkin pahoin, että tuo 600 on vain 
jäävuoren pieni huippu. En edes tiedä, kuinka paljon taisteluita omien oikeuksien puolesta käydään erilaisissa 

tuomioistuimissa, lääninhallituksissa ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa. 

 
Liian monet 
kärsivät hiljaa 

 
Edes tuhannet valitukset erilaisissa instansseissa eivät kerro ongelman laajuutta. Todennäköisesti valtaosa 
viranomaisen päähän potkimista kansalaisista valittaa vain puolisolleen tai kaverilleen.  

 
Oikeuden vaatiminen edellyttää, että pystyy vetoamaan johonkin lakiin tai asetukseen. Lisäksi se voi vaatia paljon 
aikaa ja rahaa. Suurella osalla suomalaisista ei ole laintuntemusta, aikaa eikä rahaa. Siksi koneistolla on aina 
etulyöntiasema kansalaista vastaan.   



Kukaan ei voi tietenkään tietää, kuinka paljon on hiljaisia kärsijöitä, jotka eivät jaksa puolustaa itseään. Tällä 
elämänkokemuksella voisin veikata, että työlään kamppailun oikeuksiensa puolesta aloittaa vain merkittävän 
vääryyden kokenut ihminen. Toki joukossa on myös kaltaisiani periaatteen puolesta taistelevia jääräpäitä. 

 
Harvat oikeuksiensa puolesta taistelevat ihmiset tekevät joka tapauksessa palveluksen kaikille muillekin. Kun yksi 
saa oikeutta taistelullaan, muuttuvat viranomaiskäytännöt yleensä muissakin vastaavissa tapauksissa. Yksi taistelu 
autoveroasiassa tuo rahaa muillekin. Samalla tavoin voivat kehittyä vanhusten hoito, kaavoittajan toiminta tai 
sairaan lapsen kohtelu. Siksi kannustan, että pidät puolesi byrokraattia vastaan 

 


