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Ministeri Jyri Häkämiehen menettely hänen vastatessaan kansanedustajan kirjallisiin kysymyk-
siin KK 45712009 vp ja KK 53612009 vp

KANTELU

Hannu Pihlajamaa arvostelee 14.10.2009 päivätyssä ja7.l.20ll uudistetussa kirjoituksessaan
ministeri Jyri Häkämiehen menettelyä hänen vastatessaan kansanedustajan kirjallisiin kysy-
myksiin I<K 45712009 vp ja I(K 53612009 vp, koskien Itella Oyj:n, aiemmin Suomen Posti
Oylj:n, vahingollista toimintaa yritysten tilaamien mainosjakeluiden hoitamisessa ja "tekemät-
tömästä" työstä laskuttamista. Pihlajamaa katsoo, että Häkämies on kysymyksiin vastatessaan
puuttunut perusteettomasti ja epäasiallisella tavalla yksityisen, Savenmaa Ky -nimisen henki-
löyhtiön liiketoimintaan ja antanut samalla täysin virheellisen kuvan kyseisen henkilöyhtiön
liiketoimirurasta, vaikka Itella Oyj:tä koskevat kysymykset on esitetty yleisellä tasolla. Lisiiksi
Häkämiehen vastauksista saa sen kuvan, että Savenmaa Ky:llä olisi maksamattomia laskuja
Suomen Posti Oyj:lle/Itella Oyj:lle ja että Savenmaa Ky:n ja silloisen Suomen Posti Oy:n so-
pimussuhde olisi purettu Suomen Posti Oyj:n toimesta. Näin ei ole, vaan sopimussuhteen on
purkanut Savenmaa Ky ja yhdenkään sentin suuruista maksamatonta laskua Savenmaa Ky:llä
ei ole Itella Ol:lle eikä Suomen Posti Oy:11e. Vastauksissa on tukeuduttu yksipuolisesti valti-
onyhtiö Itella Oy':n toimesta laadittuun virheelliseen taustamateriaaliin.

SELVITYS

Olen kantelukirjoituksen johdosta vararurut ministeri Jyri Häkämiehelle tilaisuuden vastata
kantelussa esitettyihin väitteisiin. Häkåimies ja valtioneuvoston kanslian ylijohtaja Pekka Ti-
monen ovat antaneet 18.2.2010 päivätyn vastauksen. VaStauksen mukaan valtio-omisteisia yh-
tiöitä koskeviin kansanedustajien kiq'allisiin kysymyksiin vastattaessa valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosasto selvittää ensin, ovatko kysymykset yleisiä vai yksittäisia tapauksia tai
asiakassuhteita koskevia. Jos kysymys koskee yksittäistä tapausta tai asiakassuhdetta, siihen
voidaan vastata vain tämä huomioon ottaen. Omistajaohjausosaston vastuulla on arvioida, että
yhtiöltä saadut tiedot ovat riittäviä, samoin laatia vastaus, joka ottaa huomioon sekä kirjallises-
sa kysymyksessä esiin tuodut näkökohdat että saadut selvitykset. Erisuuntaisten argumenttien
arvioinnissa joudutaan nojautumaan kulloinkin käytössä olevaan tietoon. Kantelussa viitatuissa
kahdessa kirjallisessa kysymyksessä Itella Oyj:n tiettyä palvelumuotoa koskeva menettely on
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esitetty yleisenä ongelmana. Tehdyrssä selvityksissä on kuitenkin osoittautunut, että kysymyk-
sessä on yhden Itella Oy:n asiakkaan tyytymättömyys ja yksittäinen sopimussuhde. Kysymyk-
seen vastattaessa tämä on tuotu esille. Kun kantelija on itse tullut asiassaan julkisuuteen Itella
Oyj:n vastapuolena, tällaisessa tilanteessa ei ole estettä vastata sinänsä yleisenä asetettuun kir-
jalliseen kysynykseen siten, että kysymyksen osoitetaan tosiasiassa liittyviin vain yksittäiseen
asiakassuhteeseen. Vastauksissa ei ole väitetty, että kantelijan omistamalla yhtiöllä olisi mak-
samattomia vastuita Itella Oyj:lle tai että Itella Oyj tai sen edeltäjä Suomen Posti Oyj olisi pur-
kanut sopimuksensa kantelijan omistaman yhtiön kanssa. Vastauksissa on vain todettu sopi-
mussuhde purkautuneeksi sekä tuotu esille tähän liittyviä seikkoja, jotka ovat jo aiemmin olleet
esillä kantelijan aloitteesta käydyissä julkisissa keskusteluissa ja prosesseissa. Vastauksessa
katsotaan, että kantelun kohteena oleviin kirjallisiin kysymyksiin on vastattu asianmukaisesti.

VASTINE

Olen arvioinut, että asia on tullut kantelukirjoituksesta ja sen johdosta hankitusta selvityksestä
ilmenevåin vuoksi riittavasti selvitetyksi. En ole katsonut tiimän vuoksi tarpeelliseksi varata
kantelij alle tilaisuutta vastineen antamiseen.

RATKAISU

Perustuslain 108 $:n I momentin mukaan oikeuskanslerin tehtäviinä on valvoa valtioneuvoston
ja tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Menettelystä oikeuskanslerin valvoessa
valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen laillisuutta säädetään perustuslain lI2
$:ssä ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun larn2 $:ssä. Valtioneuvoston jäsenten virka-
tointen laillisuuden valvonnassa voivat tulla sovellettaviksi myös valtioneuvoston oikeuskans-
lerista annetun lain 4-6 $:n säiinnökset tutkittavaksi ottamisesta, asian selvittämisestä ja toi-
menpiteistä soveltuvin osin sekä perustuslain 114-116 $:n säiinnökset ministerivastuuasian vi-
reillepanosta j a ministerisyytteen nostamisesta.

Arviointi

Eduskunnan valtiopäivätoiminnan ja siihen liittyvän kysymysmenettelyn valvonta ei kuulu oi-
keuskanslerin tehtäviin ja toimivaltaan. Kansanedustajan kiq'alliseen kysymykseen esitetlm
ministerin vastauksen valmistelun valvonta voi kuitenkin liittyä oikeuskanslerin tehtäviin ja
toimivaltaan esimerkiksi siltä osin, kun on kysymys ylimpien valtioelinten tai eri hallintoviran-
omaisten välisten toimivallanjakokysymysten taikka vastauksessa esitett$en oikeudellisten
kannanottoj en arvioinnista.

Kysymysmenettelyllä toteutetaan eduskunnan ja kansanedustajien tiedonsaantioikeutta. Minis-
terin mahdollisuudet vastata nimenomaisesti tai tosiasiallisesti yksittäisiä tapauksia koskeviin
kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin ovat kuitenkin rajalliset. Ministerin ei ole sopivaa
puuttua epäasianmukaisesti toisen tahon toimivallassa oleviin yksittäisiin ratkaisuihin, eikä håin

voi vastauksessaan paljastaa mahdollisia yksittäisiä tapauksia koskevia salassa pidettäviä tieto-
ja.

Saadun selvityksen mukaan kantelussa tarkoitettujen yleisiksi muotoiltujen kansanedustajan

kirlallisten kysyrnysten taustalla on tosiasiallisesti ollut yhden asiakkaan tyytymättömyys ja
yksittäinen sopimussuhde. Kyseinen asiakas on käynnistänyt yleisessä tuomioistuimessa käy-
tävän prosessin ja julkistanut kokemansa epäkohdat. Tällaisessa tilanteessa on ollut sinänsä
ymmärrettävää, että tämä ja oikeusprosessin tilanne on tuotu esille vastauksissa kansanedusta-
jan kirjallisiin kysymyksiin. Totean kuitenkin, että varsinkin oikeusprosessin kesken ollessa on

OI KNU S KAN S T,,N R I NVI RASTO

KÄvxrrosoirE Snellmanink;rtu 1, Iilclsinkr
Pos'r'rc>sorI'D I)L 20. 00023 Valtroneuvostr)

PuH ril-rN

Jiilr:r,nxsr
(0e) 16001
(011 1602 3e7s

E *NIAI L

IniT rinwl:'r'
c tun irni, s ukunirni(I)okr,. fi
w'u.w.okv,fi



3/3

yksittäista tapausta koskevassa vastauksessa perusteltua olla toimivallanjakokysymyksiin liit-
tyvistä syistä varovainen ja esimerkiksi todeta kysymyksessä yleisenä esitetlm ongelman sup-
p ea- alai suus vähemmiin yksityiskohtaisia i lmai suj a käyttäen.

Johtopäätökset ja toimenpiteet

En ole havainnut kirjoituksessa tarkoitetussa asiassa menetelllm lainvastaisesti, mutta saatan
edellä esittämäni niikökohdat ministeri Jyri Häkämiehen ja valtioneuvoston kanslian tietoon.

Asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiini.

Kiq'oituksen liitteet palautetaan ohessa.

Oikeuskansleri

Neuvotteleva virkamies
{,- -{fF*
Kimmo Hakonen
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