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KANTELU
Arvostelette oikeuskanslerinvirastoon 31.5.2010 saapuneessa kirjoituksessanne liikenneministeri Anu Vehviläistä siitä, ettei Vehviläinen ole vastannut Suomen Rautatiematkustajat ry:n
25.3.2010 päivättyyn, ministerille osoitettuun avoimeen kirjeeseen. Olette 1.7.2010 toimittanut
oikeuskanslerinvirastoon Suomen Rautatiematkustajat ry:n 1.7.2010 päivätyn, samaa asiakokonaisuutta käsittelevän avoimen kirjeen. Avoimessa kirjeessä 25.3.2010 on esitetty, että
ministeriö edellyttäisi VR-Yhtymä Oy:tä palauttamaan sisämaan yöjunayhteydet kirjeessä tarkemmin yksilöidyin tavoin. Avoimessa kirjeessä 1.7.2010 on viitattu liikenne- ja viestintäministeriön sekä VR-Yhtymä Oy:n väliseen henkilöliikenteen järjestämistä koskevaan sopimukseen, jonka nojalla VR-Yhtymä Oy harjoittaa henkilöjunaliikennettä yksinoikeudella kymmenen vuoden ajan. Avoimessa kirjeessä on arvosteltu sopimusta.

RATKAISU
Perustuslain 108 §:n 1 momentin mukaan oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston
ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Oikeuskanslerin tulee myös valvoa, että
tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin
julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain (193/2000) 4 §:n 1 momentin mukaan oikeuskanslerin on tutkittava asia, jos on aihetta epäillä oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan
henkilön, viranomaisen tai muun yhteisön menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä taikka jos oikeuskansleri muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.
Suomen Rautatiematkustajat ry:n avoimissa kirjeissä 25.3.2010 ja 1.7.2010 on nähdäkseni esitetty lähinnä kansalaismielipide ja avoimissa kirjeissä käsitellyt asiat koskevat liikenneministerin poliittisen vastuun alaan kuuluvia seikkoja. Silloin kun on kysymys ministerin poliittisen
mielipiteen esittämisestä tai sen esittämättä jättämisestä, oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa
puuttua asiaan. Ministerin poliittisen toiminnan ja sen vastuun arviointi kuuluu perustuslain
mukaan eduskunnalle.
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Hyvään hallintotapaan kuuluu sinänsä, että lähetettyihin kirjeisiin vastataan. Vastauksen laajuuteen ja seikkaperäisyyteen vaikuttaa asian laatu. Jos tiedustelu koskee yleistä yhteiskunnallista asiaa, joka ei suoranaisesti vaikuta kysyjän etuihin, lyhytkin vastaus on hyväksyttävä. Jos
kysymys on yksinomaan mielipiteestä tai esityksestä, saatetaan päätyä myös siihen, ettei mielipiteen esittäjälle tai esityksen tekijälle ainakaan kaikissa tapauksissa kirjallisesti vastata.
Oikeuskansleri ei voi toimivaltansa rajoissa puuttua siihen, miten ministerit suhtautuvat heille
osoitettuihin kansalaismielipiteisiin. Tämän vuoksi kirjoituksenne eivät johda toimenpiteisiin.
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