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Perustuslakivaliokunnan jäsenille

Viite Asiantuntija, apulaisprofessori Pertti Eilavaaran (Lapin yliopisto) suullinen kuuleminen perjantaina
31.10.1997

Asia Ministerivastuuasia Alho/Sundqvist

Kirjelmän täydentäminen (jakeluun)

Suullisessa kuulemisessa esiin tulleiden kysymysten vuoksi täydennän aiemmin jättämääni kirjallista
lausuntoa seuraavalla asialla.

Suullisessa käsittelyssä keskeiseksi, aiemmin minulta käsittelemättä jääneeksi kysymykseksi muodostui
ministeri Alhon päätöksenteko valtiotieteen maisteri Ulf Sundqvistia koskevien
pakkotäytäntöönpanotoimien keskeyttämisessä. Selvityksen mukaan oletan tässä, että ministeri Alho on
suullisesti ilmoittanut toimitusjohtaja Matinlassille, että Ulf Sundqvistia koskevat täytäntöönpanotoimet
keskeytetään sovintoneuvottelujen käymisen ajaksi. Ilmoitus on tehty puhelimitse 10.9.1997. Sen ovat
vahvistaneet sekä toimitusjohtaja Matinlassi että finanssineuvos Kilpelä. Viimeksi mainittu on tulkinnut asian
nimenomaan määräykseksi. Arsenal-Silta Oy on tämän mukaisesti keskeyttänyt ulosottoviranomaisten
täytäntöönpanotoimet 26.9.1997 asti.

Täydennettynä tekstinä esitän kunnioittavasti vielä seuraavaa.

4.5. Esittelyjärjestelmän soveltaminen toimiohjeen antamisessa

Valtion vakuusrahastolain 14 §:ssä käytetään toimiohje-termiä. Toimiohjeet annetaan nimenomaan
omaisuudenhoitoyhtiöille. Säännöksessä ei ole rajoitettu toimiohjeen antamista vain konsernina toimivalle
omaisuudenhoitoyhtiölle. Toimiohjeen muodoksi ei ole määritelty kirjallista muotoa. Siten periaatteessa
toimiohje voi olla sekä kirjallinen että suullinen. Toimiohje ei ole hallintolainkäyttölaissa tarkoitetulla tavalla
valituskelpoinen.

Muusta lainsäädännöstä ja muista hallinto-oikeudellisista vaatimuksista johtuu, että toimiohjeen pitää olla
kirjallinen. Tätä voidaan perustella ainakin seuraavilla syillä. Valtiovarainministeriössä noudatetaan
säännösten mukaan esittelyä, ellei toisin ole säädetty. Siten ministeri tekee päätöksensä esittelystä. Näin on
aina, jos päätöksellä on tarkoitus vaikuttaa hallinnon ulkopuolisiin. Tässä kyse on luonteeltaan
yksityisoikeudellisesta asiasta eli omistajavallan käyttöä koskevasta toimiohjeesta. Esittelymenettely turvaa
myös ministerin päätösten lainmukaisuutta. Esittelijä on vastuusta myös päätökseksi muodostuneesta
kannasta, vaikka se poikkeaisi esityksestä, ellei jätä kirjallisesti eriävää mielipidettä. Eriävä mielipide
jätetään kirjallisesti. Yleinen



hallintomenettelylaista (7 §) johdettava periaate on, että hallinnossa päätökset ja menettely on kirjallista.
Esittelymenettely on aina kirjallista (nykyisin yleisesti dokumentoitavaa), siihen voi liittyä suullinen
menettely lisäksi. Näin ollen käytännössä toimiohje on annettava kirjallisesti näistä, muista kuin
valtion vakuusrahastolaista välittömästi johtuvista päätöksentekojärjestyssyistä.

Valtion vakuusrahaston työjärjestyksen 3 §:ssä on säädetty asioista, jotka ministerin on päätettävä. Sen
mukaan ministeri ratkaisee vahingonkorvausoikeudenkäynnissä annettuun tuomioon tyytymisen ja siitä
valittamisen ja päätökset, jotka koskevat kanteen nostamista tai siitä luopumista, sovintotarjousta ja
takavarikon poistamista. Sanamuodossa ei mainita ulosmittauksen keskeytystä. Ulf Sundqvistiin kohdistetut
ulosmittaustoimet ovat tässä toisaalta osa sovintotarjousta ja -neuvottelua tai siihen luettuja, ja ne ovat
toisaalta osa tuomioon tyytymistä ja sen täytäntöönpanoa. Siten asia näyttää kuuluvan ministerille
laintulkinnallisen analogian ja työjärjestyksen termien sisällön erittelyn perusteella. Joka tapauksessa, vaikka
asia kuuluisi virkamiehelle, ministeri voi ratkaista sen asemansa ja asian pidättämisvaltansa perusteella.
Silloin sovelletaan yleisiä ministerin päätöksentekoa koskevia periaatteita.

Toimiohje on erotettava myös hallintoviranomaisten antamista useimmiten hallinnon sisäisistä tai
laintulkintaa koskevista määräyksistä ja ohjeista. Nämä ovat selkeästi hallinnollisia tarkoitukseltaan ja
vaikutukseltaan. Näitä koskeva erityispiirre on niiden oikeudellinen sitovuus ja sen aste. Hallinnollisten
määräysten ja ohjeiden noudattaminen on virkavastuukysymys. Ne kohdistetaan nimenomaan virkavastuuta
kantaville tahoille.

Vuoden 1996 loppuun on ollut voimassa laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista
toimenpiteistä (573/89). Tämän lain voimassaoloa on jatkettu lakiin tehdyllä muutoksella 29.2.2000 asti
(lain muutos 1036/96 tuli voimaan 1.1.1997). Lakiin on tehty lähinnä teknisiä muutoksia. Tällä lailla on
säännelty erityisesti valtion viranomaisten alemmanasteisessa norminannossa noudatettavia menettelytapoja
suhteessa kuntiin ja kuntayhtymiin. Viranomaisten sisäisiin määräyksiin lakia ei sovelleta, ellei
valtioneuvosto ole niin määrännyt. Lain 3 §:ssä on määritelty määräys yksittäistapauksessa velvoittavaksi
yleiseksi säännöksi. Ohjeella tarkoitetaan vastaavasti yleisiä sääntöjä, jotka eivät ole velvoittavia.

Lain tarkoituksena on ollut vähentää ja selkeyttää hallintoviranomaisten määräysten ja ohjeiden antamista.
Toimiohje on käsitteenä eri asia eikä toimiohjeen antamiseen sovelleta edellä mainittua lakia; toimiohje on
syntynyt käsitteenä myöhemmin. Toimiohje annetaan yhtiöille. Kysymys on kokonaan toisesta asiasta eli
omistajavallan käytöstä, josta tehdään päätöksiä samalla tavalla kuin hallinnollisessa päätöksenteossa
ministeriön ollessa päätöksentekijä. Siten toimiohjetta koskevat muut



periaatteet kuin edellä mainittu menettelylaki.

Toimiohjeiden antamisessa on laajasti harkintavaltaa. Toimiohjetta ovat velvollisia noudattamaan valtion
määräysvallassa olevan osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallitus ja muut toimielimet. Vastuu järjestyy
yksinomaan osakeyhtiölain nojalla. Näin ollen toimiohjeen oikeudellista luonnetta arvioitaessa määräys -
ohje -jako ei ole ratkaiseva. Toimiohjeen oikeudellinen luonne pitää ja voidaan vain määritellä omistajavallan
näkökulmasta. Valtio-omistajalla on periaatteessa sama yksityisautonomia kuin yksityisellä omistajalla. Sitä
joudutaan kuitenkin lisäksi arvioimaan myös valtiota yleensä sitovien normien ja periaatteiden kautta, kuten
edellä aiemmin on jo muussa yhteydessä todettu.

Toimiohjeen antamisessa sovelletaan samaa päätöksentekotapaa kuin muussakin ministeriön
päätöksenteossa. Valtiovarainministeriössä päätökset tehdään esittelystä aiemmin käsitellyllä tavalla.
Ministerin on käytännössä tehtävä ministeriössä esittelystä kaikki päätökset, joilla on hallinnon
ulkoista vaikutusta. Tällainen asia on myös toimiohjeen antaminen. Ministeri voi antaa suullisesti
virkakäskyjä eli toimi suullisesti oikeudellisesti velvoittavalla tavalla hallinnon sisäisissä asioissa. Ohjeiden
tai toimiohjeiden antaminen ei voi olla kuitenkaan tällaista.

Toimiohjeen antamisessa esillä olevassa asiassa ei ole neuvon antamista, koska todistelun mukaan kyse on
ollut vaikutuksia omaavasta määräyksestä ja toimiohjeesta. Kyse ei ole voi olla myöskään hallinnollisesta
ohjeesta tai määräyksestä, koska siitä ei ole käsitteellisesti kyse. Kyse on sellaisesta asiasta, josta ministerin
on pitänyt päättää valtion vakuusrahastosta annetun työjärjestyksen tulkinnan nojalla.

Esittelyjärjestelmää koskevat perussäännökset ovat hallitusmuodon 92 ja 93 § yhdessä. Esittelystä on myös
eri säännökset hallitusmuodossa tasavallan presidentin päätöksenteon osalta. Yleisesti esittelyä sovelletaan,
jos siitä on eri säännös. Tämä säännös voi olla hierarkkisesti myös työjärjestys- ja johtosääntötasoa. Lisäksi
edellytetään hallintokäytännössä, että esittelijä on virkavastuullinen eli esittelijän pitää olla yleensä
virkasuhteinen. Esittelijä on itsenäinen esitystensä teossa. Esittelytehtävä tulee usein virka-aseman tehtävien
kautta. Esittelijää voidaan vaihtaa virkakäskyllä, jonka voi antaa esimerkiksi ministeri. Tällöin voidaan
poiketa myös työjärjestyksen mukaisesta työnjaosta hyväksyttävästä syystä.

Oikeuskäytännössä esittelyä koskevat virheet on katsottu ku mo tt av u ud e n  a i he ut t av i ks i .
Esittelyvirheisiin pitää vedota, jotta niillä olisi vaikutusta. Siten esittelymenettelyssä oleva virhe voi jäädä
voimaan samoin siinä annettu päätös, jos kukaan ei vetoa virheeseen. Esittelyssä voi olla kyse myös
sellaisesta vähäisestä virheestä, joka ei ole varsinaisesti lainvastaisuus vaan pikemminkin hyvän
hallintotavan vastaisuus. Esittelymenettely noudattamatta jättäminen ei ole kuitenkaan tällainen seikka



kuten oheisista oikeustapauksista ilmenee.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 2.11.1981 T 5018 katsonut, että esittelijän on tehtävä sisällöllinen ehdotus. Asiaa ei voi

jättää päätöksentekijän harkintaan. Esittelijällä on toisaalta itsenäinen oikeus tehdä esitys. Esittelijän ehdotus tulee aina kannatuksetta

äänestyksen pohjaksi esimerkiksi parlamentaarisessa päätöksentekotavassa (kuntien monijäseniset toimielimet). Ratkaisussa KHO

16.5.1986 T 1669 korkein hallinto-oikeus on katsonut puolestaan, ettei esittelijän ehdotus sido oikeudellisesti ratkaisijaa. Esityksen

sitovuutta käsittelee myös KHO 27.12.1990 T 4620 (vuosikirjaratkaisu).

Korkein hallinto-oikeus on edelleen katsonut päätöksessään KHO 31.12.1985 T 6100 (vuosikirjaratkaisu), että työsopimussuhteisen

suorittama esittely oli esittelyssä tapahtunut, kumottavuuden aiheuttava menettelyvirhe, kun työjärjestyksessä edellytettiin

virkamiehen esittelyä.

Ministeriössä virkamiesesittelijä on keskeinen ministerin virkatoimien lainmukaisuuden valvoja. Tämän
vuoksi on olennaista, ettei ministeri voi antaa päätöksiään suullisesti. Esittelyjärjestelmä edellyttää myös
kirjallista päätöksentekoa. Esittelyä koskeva käytäntö on jossain määrin viranomaiskohtaista ja vaihtelevaa.

Esillä olevassa asiassa näyttää yleisten periaatteiden valossa siltä, että ministeri Alhon olisi pitänyt
antaa lain tarkoittamana toimiohjeena päätös täytäntöönpanotoimien keskeyttämiseksi. Näin on, koska
toimiohjeella on ulkoisia vaikutuksia ja koska päätökset ministeriössä tehdään esittelystä. Myös valtion
vakuusrahaston työjärjestyksen 3 §:n luettelo ministerin päätettävistä asioista tukee esitettyä linjaa.
Ministerillä on ollut muodollinen toimivalta ulosmittauksen keskeytykseen.

Toinen asia on sitten, onko ollut hyväksyttäviä perusteita täytäntöönpanon keskeytykselle. Julkinen etu on
edellyttänyt, että ulosmittausta jatketaan ja tulo- ja omaisuusselvityksiä jatketaan; sitä on edellyttänyt myös
valtion vakuusrahaston varmistuminen mahdollisesti syntyvää sovintoa ajatellen. Toisaalta mikään
oikeusperuste ei ole täysin kieltänyt sopimusneuvottelujen käymiseksi täytäntöönpanon keskeytystä. Siten
tämä seikka on harkinnanvarainen. Olennaista on, mitä seikkoja on käytetty tavallisesta linjasta
poikkeamiseen tässä suhteessa. Niitä ei ole esitetty asiakirjoissa.

Edellä mainittu moitittavuus ei muuta ratkaisevasti ministeri Alhon toiminnasta aiemmin esitettyä
kokonaisarviota.



+

Olli Mäenpää
4.11.1997

Perustuslakivaliokunnalle

Ed. Kankaanniemen ja kymmenen muun edustajan kirjelmä, joka sisältää muistutuksen
valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainvastaisuudesta

Arvioitava menettely

Muistutuksen johdosta arvioitava ministeri Alhon toiminta koskee ensisijaisesti
tapahtumasarjaa, joka johti 23.9.1997 allekirjoitettuun sopimukseen Arsenal-Silta Oy:n
ja Ulf Sundqvistin välillä. Siihen kuuluvat muun muassa seuraavat vaiheet:

- sopimuksentekoa edeltävät alustavat neuvottelut ministeri Alhon, valtion
vakuusrahaston edustajien ja Arsenal-Sillan toimitusjohtajan välillä 18.8.1997;
- ministeri Alhon 29.8.1997 ilmaisema myönteinen kanta pyrkiä sovintoratkaisuun,
jonka neuvottelutavoitteena oli 1,5 Mmk korvausmäärä;
- ministeri Alhon määräys Arsenal-Sillan toimitusjohtajalle keskeyttää
ulosottotoimenpiteet neuvottelujen ajaksi 10.9.1997 sekä
- ministeri Alhon 18.9.1997 antama toimiohje hyväksyä neuvotellut sopimukset
toteutettaviksi.

Ministerin virkatoimi

Ministerivastuulain 1 §:n mukaan eduskunnan tarkastusoikeus koskee valtioneuvoston
jäsenen virkatointen lainmukaisuutta. Virkatoimiksi on luettu esimerkiksi ministerin
tässä asemassaan päätöksentekoa edeltävissä valmisteluvaiheissa suorittamat toimet
(PeVM 14/1953 vp, 11/1960 vp ja 16/1981 vp) ja myös toimet, jotka eivät ole johtaneet
tarkoitettuun tulokseen (PeVM 5/1993).

Ministeri Alhon antama toimiohje virkatoimena

Valtion vakuusrahastosta annetun lain 14 §:n 2 momentin mukaan ministeriö käsittelee
asiat, jotka koskevat muun muassa "toimiohjeiden antamista"   valtion  tai  valtion
vakuusrahaston
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omistamille yhtiöille samoin kuin asiat, jotka koskevat "valtion etujen
turvaamista". Valtioneuvoston ohjesäännön 19 §:n 29 kohdan mukaan valtion
vakuusrahastoa koskevat asiat kuuluvat valtiovarainministeriön toimialaan. Lisäksi
muun muassa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy kuuluu 19 §:n 2 momentin
mukaan valtiovarainministeriön toimialaan.

Selostettujen säännösten mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on käsittellä
toimiohjeen antamista koskevat asiat, mutta säännökset eivät edellytä tällaisen
toimiohjeen antamista. Valtion vakuusrahastosta annetun lain 14 §:n 2 momentti
ainoastaan määrittelee toimivallan käyttäjän siinä tapauksessa, että valtion puolesta
päätetään antaa toimiohje lainkohdassa tarkoitetuille yhtiöille.

Virkatoimiominaisuuden arviointiin ei tämä ministeriön toimivalta- ja
toimialasääntely huomioon ottaen vaikuta se, että ministeriöllä tai ministerillä ei
ole oikeudellista velvollisuutta toimiohjeen antamiseen. Ratkaisevaa merkitystä ei
ministerin virkatoimen arvioinnin kannalta ole myöskään sillä, katsotaanko
ministerin antaman toimiohjeen sisältävän oikeudellisesti sitovan määräyksen vai
pelkästään yhtiötä sitomattoman ohjeen.

Asian saattaminen kollegiseen käsittelyyn yleisistunnossa

Edellä selostettujen säännösten perusteella valtiovarainministeriön toimialaan on
sinänsä kuulunut valmistella, käsitellä ja päättää edellä selostetut asiat. (Jätän
kuitenkin arvioimatta lähinnä yhtiöoikeuden alaan kuuluvan kysymyksen Arsenal-
Silta Oy:n omistussuhteiden täsmällisestä merkityksestä tältä kannalta.) Kun
ministeriön sisällä mainitut asiat ovat kuuluneet ministeri Alhon vastuualueella ja
ratkaisuvaltaan, kysymys on ollut hänen päätösvaltaansa kuuluvista asioista.

Ministeri Alholla olisi valtioneuvostosta annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla
ollut mahdollisuus esittää, että asia siirretään käsiteltäväksi valtioneuvoston
yleisistunnossa, jos sen olisi katsottu olevan niin laajakantoinen tai
periaatteellisesti tärkeä, että se olisi ollut ratkaistava yleisistunnossa. Tällaisesta
siirrosta päättää yleisistunto pääministerin tai asianomaisen ministerin esityksestä.
Ministerillä ei kuitenkaan ole ehdotonta velvollisuutta tällaisen siirron
esittämiseen.

Vaikka Sundqvistin sovintoratkaisua jälkikäteen arvioitaessa onkin vaikea välttyä
ajatukselta, että kysymys todella oli niin laajakantoisesta ja periaatteellisesti
tärkeästä asiasta, että se olisi ollut ratkaistava yleisistunnossa, tällainen
jälkikäteinen arvio ei voi ilman muuta korvata sitä harkintavaltaa, joka ministerillä
on valtioneuvostolain 8
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§:n 1 momentin nojalla. Tältä osin ministeri Alho on toiminut hänellä olleen
harkintavallan rajoissa.

Lainvastainen menettely

Ministerivastuulain 7 §:n mukaan lainvastaisena menettelynä, josta
valtioneuvoston jäsen voidaan panna syytteeseen valtakunnanoikeudessa, on
pidettävä sitä,

"1) jos hän virkatoimessaan on ollut avullisena ilmeiseen laittomuuteen tahi
sitä edistänyt,
2) jos hän maan ilmeiseksi vahingoksi on tahallansa väärinkäyttänyt virka-
asemaansa, mikä menettely on katsottava virkarikokseksi, taikka
3) jos hän muuten jossakin virkatoimessaan on selvästi lainvastaisesti
menetellyt".

Ministerivastuulain 7 §:ssä mainituista lainvastaisen menettelyn muodoista
käsiteltävänä olevan asian kannalta on merkitystä lähinnä viimeisellä eli sillä, oliko
ministeri Alho muutoin kuin kahdessa edeltävässä kohdassa sanotulla tavalla
menetellyt jossakin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Ministerivastuulain 7 §:n 3 kohdan tunnusmerkistö on siten avoin, että sen
toteutuminen edellyttää toista lainkohtaa, jossa lainvastainen menettely on kuvattu.
Tällaisina avointa tunnusmerkistöä täydentävinä säännöksinä tulevat kysymykseen
ensi sijassa rikoslain 40 luvun säännökset virkarikoksista.

Kun valtioneuvoston jäsentä on pidettävä virkamiehenä sovellettaessa
ministerivastuulain 7 §:n johdosta rikoslain 40 luvun yksittäisiä säännöksiä,
arvioitavana olevassa tapauksessa rikoslain 40 luvun säännöksistä kysymykseen
saattaisivat tulla lähinnä 7 § ja 8 § virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä 10 ja 11
§ virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n mukaan tuomitaan virkamies, jos hän hankkiakseen
itselleen tai toiselle hyötyä muun muassa rikkoo tai jättää täyttämättä
virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan
virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai
käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään.

Rikoslain 40 luvun 10 ja 11 §:n yleisten virkarikossäännösten avoimet
tunnusmerkistöt ovat samansisältöiset sillä eroavuudella, että 10 §:ssä
edellytyksenä on tahallisuus ja 11 §:ssä tuottamus. Näiden rikosten
tunnusmerkistön täyttymisen edellytyksenä on, että virkamies rikkoo tai jättää
täyttämättä virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai
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määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen
haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena
arvostellen vähäinen.

Niin rikoslain 40 luvun 7 §:n kuin 10 ja 11 §:nkin tunnusmerkistöihin sisältyy
virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan
virkavelvollisuuden rikkominen tai täyttämättä jättäminen. Perustuslakina
voimassa olevassa ministerivastuulaissa ei ole vastaavanlaista edellytystä eikä
sellaista sisältynyt myöskään ministerivastuulain säätämisen aikaan voimassa
olleisiin rikoslain säännöksiin tahallisesta ja tuottamuksellisesta virkavirheestä.

Kun tähän nähden otetaan huomioon rikoslain 40 luvun uudistamiseen liittyvä
edellä todettu säätämishistoria, ei ministerin lainvastaisen menettelyn
ehdottomaksi edellytykseksi voida asettaa sitä, että menettely merkitsee johonkin
nimenomaiseen säännökseen tai määräykseen perustuvan velvollisuuden
rikkomista. Ministerin vastuunalaisuus voi aiheutua myös siitä, että tämä toimii
yleisesti hyväksyttyjen ja vakiintuneiden oikeusperiaatteiden, kuten yleisten
hallinto-oikeudellisten periaatteiden vastaisesti ja että ministeri siten käyttää väärin
harkintavaltaansa.

Esteellisyys

Esteellisyysperusteet hallintomenettelyssä

Hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentissa kohdassa säädetään
esteellisyysperusteista hallintomenettelyssä. Säännös koskee hallintoasioiden
käsittelyä myös valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä. Säännöksen tarkoittamana
hallintoasian käsittelynä on pidettävä myös valtion vakuusrahastolain 14 §:n
tarkoittaman toimiohjeen antamista riippumatta siitä, mikä tuollaisen ohjeen sisältö
on, miten sitova ohje oikeudellisesti on ja onko kenelläkään suoranaista
asianosaisasemaan tuollaista ohjetta annettaessa. Hallintomenettelylain 11 §:n 1
momentissa kielletään esteellisenä käsittelemästä asiaa ja olemasta läsnä asiaa
käsiteltäessä, paitsi milloin esteellisyys asian laadun vuoksi ei voi vaikuttaa
ratkaisuun tai asian käsittelyä ei voida lykätä.

Hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 1-5 kohdat määrittelevät erityisiä
esteellisyysperusteita, jotka eivät sovellu nyt arvioitavaan tapaukseen. Sen sijaan
merkitystä voi olla 10 §:n 1 momentin 6 kohdalla. Säännöksen mukaan
esteellisyys aiheutuu myös silloin, jos luottamus virkamiehen puolueettomuuteen
muusta erityisestä syystä vaarantuu. On sinänsä mahdotonta määritellä
tyhjentävästi sellaisia muita erityisiä syitä, jotka vaarantavat luottamuksen
virkamiehen puolueettomuuteen. Tällainen syy voi kuitenkin olla esimerkiksi
kiinteä ystävyys- tai kiistasuhde asianosaiseen taikka muunlainen
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vahva sidonnaisuus tai lojaalisuus. Joka tapauksessa syyn on oltava jollain tavoin
erityinen lainkohdan tarkoittamalla kvalifioidulla tavalla.

Ministeri Alhon esteellisyys

Arvioitavassa tapauksessa ministeri Alho teki päätöksen, joka koski Sundqvistin
kanssa solmittavaa, jälkimmäisen kannalta taloudellisesti edullista sopimusta. Kun
sekä Alho että Sundqvist olivat saman puolueen jäseniä ja Sundqvist oli myös tuon
puolueen entinen puheenjohtaja, voidaan kysyä, vaarantuiko luottamus ministeri
Alhon puolueettomuuteen tämän vuoksi sillä tavoin, että hän oli päätöksen
tehdessään esteellinen. Edellytyksenä esteellisyydelle olisi, että mainitunlainen
puolueyhteys olisi perustanut esimerkiksi sellaisen lojaalisuusvelvoitteen tai
muuten vahvan sidonnaisuuden, joka erityisesti olisi vaarantanut ministeri Alhon
puolueettomuuden.

Voimassa olevien esteellisyyssäännösten ja niiden vakiintuneen tulkinnan
perusteella ei voida asettaa sääntöä, jonka mukaan tiettyä puoluetta hallituksessa
edustava ministeri olisi yleensä esteellinen osallistumaan samaan puolueeseen
kuuluvaa henkilöä koskevaan päätöksentekoon. Sama puoluekanta ei tässä
mielessä yleensäkään ole sellainen erityinen syy, joka perustaisi esteellisyyden
hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6 kohdan yleislausekkeen nojalla.

Saman puolueen jäsenyydellä saattaisi kuitenkin olla täydentävää ja esteellisyyttä
vahvistavaa merkitystä, jos sen lisäksi päätöksentekijän ja päätöksestä hyötyvän
välillä olisi erityisen kiinteä, esimerkiksi taloudellinen tai henkilökohtainen suhde
tai lojaliteettivelvoite. Tällaisesta yhteydestä ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä.

Päädyn näin ollen arvioon, jonka mukaan ministeri Alho ei ollut esteellinen
päättäessään Sundqvistin korvausasiaa koskevasta toimi-ohjeesta.

Yhdenvertaisuusperiaate päätöksenteossa

Sovintoratkaisujen yleinen linja

Valtiovarainministeriön 1.10.1997 päivätyn tiedotteen mukaan vakuusrahastossa
on vakiintuneesti katsottu, että sovinto korvausasiassa voidaan tehdä, jos vastaajat
suorittavat pääluvun mukaisen markkamäärän sekä tuomitusta
vahingonkorvauksesta että oikeudenkäyntikuluista. Sovintoratkaisuja on saman
tiedotteen mukaan tehty säästöpankkioikeudenkäyntien seurauksena kymmenen
henkilön kanssa pääluvun mukaisina, jolloin suoritetut korvaukset ovat olleet
112.000 markasta 327.000 markkaan. Muukin saatavilla oleva selvitys osoittaa
pääluvun mukaisen sovintoratkaisun muodostaneen
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sovintojen yleisen linjan. Korkeimman oikeuden 4.7.1997 antamien tuomioiden
jälkiselvittelyssä ei myöskään muuten ole poikettu pääluvun mukaisesta
sovintoratkaisujen mallista.

Sundqvistin pääluvun mukainen korvaus olisi ollut noin 5,7 miljoonaa markkaa ja
viivästyskorkoineen enemmänkin. Sovintoratkaisun loppusummaksi sovittu 1,2
miljoonaa markkaa poikkeaa siten olennaisesti valtiovelkojan puolelta
noudatetusta, aikaisemmasta ratkaisulinjasta.

Harkintavallan käyttö yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta

Koska Sundqvistin sovintoratkaisuun johtanut toimiohje poikkeaa yleisestä
sovintoratkaisujen linjasta, on paikallaan arvioida, ovatko 1,2 miljoonan' markan
sovintoratkaisuun päätyneet toimiohje ja siihen johtaneet neuvottelut osoitus
hallinto-oikeudellisen yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesta harkintavallan
käytöstä, joka merkitsisi harkintavallan väärinkäyttöä.

Viranomaistoiminnan tasapuolisuuden vaatimus ankkuroituu hallitusmuodon 5
§:ään, jonka mukaan "Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä". Tämä säännös
koskee kaikkea viranomaisten toimintaa, eikä myöskään ministeriön toiminnassa
siten saa perusteettomasti asettaa ketään eriarvoiseen asemaan. Syrjintä tai suosinta
esimerkiksi alkuperän, uskonnon, sukupuolen, iän, poliittisen tai yhteiskunnallisen
näkemyksen, ammattiyhdistystoiminnan taikka muun vastaavan syyn vuoksi on
kiellettyä.

Viranomaisten toiminnan sisältönä on usein niukkojen tai rajallisten resurssien
jakaminen taikka erilaisten etuuksien myöntäminen. Tällaisissa tilanteissa
yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että päätöksenteko tapahtuu ennalta
määriteltyjen, yleisesti hyväksyttävien ja tasapuolisesti sovellettavien perusteiden
mukaisesti. Samanlaisissa asioissa on yleensä myös noudatettava samanlaista
menettelyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa, ellei omaksutun käytännön
muuttamiseen ole perusteltua syytä. Yleensäkin yhdenvertaisuusperiaate siten
edellyttää tasapuolista kohtelua asian käsittelyssä.

Päätöksentekijän harkintavaltaa voi tältä osin rajoittaa myös yhden-
vertaisuusperiaatteeseen sisältyvä johdonmukaisuuden vaatimus. Yhdessä
tapauksessa omaksuttua harkintaa on vastaavanlaisissa tapauksissa noudatettava
johdonmukaisesti, koska selvästi valikoiva oikeuksien tai etujen suominen tai
muuten epäyhtenäinen ratkaisukäytäntö voi johtaa syrjivään tai suosivaan
päätöksentekoon.

Johdonmukaisuuden noudattaminen ei kuitenkaan oikeuta kaavamaiseen
ratkaisukäytäntöön. Viranomainen voi siten perustellusta syystä myös muuttaa
ratkaisukäytäntö ään, mikäli sitä



vastaavasti aletaan noudattaa johdonmukaisesti. Johdonmukaisuus ei toisaalta
edellytä myöskään harkintavallan käytöstä luopumista. Kun viranomaisella on
harkintavaltaa, sillä on myös velvollisuus käyttää sitä ja ottaa erilaisissa
tapauksissa huomioon muun muassa tosiasiallisten olosuhteiden erilaisuus.

Sovintoratkaisu Sundqvistin tapauksessa

Ministeri Alhon menettely näyttäisi olevan hallinnollista harkintavaltaa rajoittavan
yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmallinen sikäli, että hänen päättämänsä
toimiohje on johtanut selvästi ja olennaisesti aikaisemmasta ratkaisulinjasta
poikkeavaan sovintoratkaisuun nyt arvioitavassa yksittäistapauksessa. Tämän
vuoksi on arvioitava, ovatko olosuhteet tässä yksittäistapauksessa olleet sillä
tavoin erilaiset, että ne perustelevat aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä
poikkeamista.

Tältä osin ministeri Alho ja valtion vakuusrahasto ovat kiinnittäneet huomiota
erityisesti taloudellisiin perusteisiin, jotka liittyvät ainakin Sundqvistin
maksukykyyn, Arsenal-Sillan perustehtävään valtiontaloudelle aiheutuvan
rasitteen minimoimisessa ja aikaisempiin tuloksettomiin ulosmittausyrityksiin.

Pelkästään Sundqvistin vuosituloista saadun selvityksen perusteella ei muodostu
täysin vakuuttavaa kuvaa siitä, että aikaisempien sovintoratkaisujen pääluvun
mukaisesta linjasta olisi ollut tässä yksittäisessä tapauksessa erityisen painavia
syitä poiketa — ainakaan niin selvästi kuin toimiohjeessa edellytettiin. Tältä osin
ei siten voida kokonaan välttää käsitystä, jonka mukaan Sundqvist sai toimiohjeen
perusteella yleisestä linjasta poikkeavan erityiskohtelun, jolle ei ollut riittäviä
tosiasiallisia perusteita.

Pääluvun mukaisesta linjasta poikkeamisen puolesta kuitenkin puhuvat valtion
taloudellista etua korostavat näkökohdat, jotka perustuvat etenkin tuloksettomien
ulosottoyritysten perusteella muodostuneeseen kuvaan Sundqvistin maksukyvystä.
Näitä erityisiä näkökohtia, joille ministeri Alhon harkinta ja päätöksenteko ovat
perustuneet, ei voida oikeudellisesti merkityksettöminä sivuuttaa arvioitaessa
harkintavallan käytön asianmukaisuutta yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta.

Nuo erityiset seikat huomioon ottaen ministeri Alho on harkintavaltansa rajoissa
voinut tässä tapauksessa päätyä myös sovintoratkaisun hyväksyvään
toimiohjeeseen. Toinen kysymys on, oliko toimiohjeessa hyväksytty
sovintoratkaisun taso onnistunut ja yleisesti hyväksyttävä. Tämä kuuluu kuitenkin
ministerin poliittisen vastuun alaan.
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Asian selvittäminen

Selvitysvastuun jakautuminen

Viranomaisen on yleensä huolehdittava asian selvittämisestä ennen
päätöksentekoa. Pääperiaatteena on, että käytännön vastuu selvityksen
hankkimisesta ja toimittamisesta kuuluu sille, jonka tavoitteiden tai etujen
toteuttamiseksi asia on pantu vireille.

Konkreettinen selvittämisvastuu kuuluu näin ollen hallintotoiminnassa henkilölle,
joka vaatii tai hakee jotakin viranomaiselta. Tällöin kysymys voi olla esimerkiksi
taloudellista etua koskevasta hakemuksesta. Vaatimuksen esittäjän on esitettävä
riittävä selvitys siitä, että hän täyttää edun myöntämisen edellytykset. Tällainen
selvitys on yleensä juuri asianosaisen hallussa ja siten myös helpoimmin hänen
esitettävissään. Toisaalta myönteinen päätös tulee nimenomaan hänen edukseen.
Viranomaisen tehtävänä on huolehtia muusta selvittämisestä ja sen on arvioitava
selvityksen paikkansapitävyys ja riittävyys.

Selvityksen riittävyys Sundqvistin tapauksessa

Esitetyt yleiset hallintoasian käsittelyä ja selvittämistä koskevat periaatteet
soveltuvat sinänsä myös ministeri Alhon toiminnan arviointiin. Lähtökohtana on
siis ollut, että Sundqvistin olisi tullut esittää selvitys siitä, että hänen
maksukykynsä mukainen enimmäismäärä on hänen ehdottamansa
sovintoratkaisun mukainen. Yksinkertainen selvitys hänen nykyisistä tuloistaan ja
menoistaan sekä arvio niistä ja varallisuuden kehittymisestä esimerkiksi
seuraavien viiden vuoden aikana olisi ollut ainakin neuvottelujen alkuvaiheessa
riittävänä pidettävä selvitys.

Tällaisen selvityksen puuttuminen käy asiakirjoista esille hyvin selvästi. Ainoa
Sundqvistin itsensä nimenomaan sovintoratkaisua koskevissa neuvotteluissa
esittämä selvitys näyttäisi olevan hänen ilmoituksensa, jonka mukaan hänen
maksukykynsä sallii yhden miljoonan markan kertakorvauksen. Kysymys tältä
osin on selvityksestä, joka olisi käytännössä ollut vain sovintoratkaisua esittävän
Sundqvistin esitettävissä.

Ministeri Alhon on joka tapauksessa tullut varmistaa ennen toimiohjeen antamista,
että sen antamiselle on riittävät tosiasialliset perusteet. Tältä osin selvitystä oli jo
kertynyt etenkin (tuloksettomien) ulosmittausyritysten perusteella ja Sundqvistiltä
itseltään saatu selvitys oli näiden ulosmittaustoimitusten perustana. Kun jo
ulosottoselvityksessä velallisen on ulosottolain 3 luvun 33 §:n mukaan annettava
tiedot varoistaan, veloistaan ja tuloistaan, voidaan kysyä, olisiko Sundqvistiltä
itseltään mahdollisesti saatava lisäselvitys tässä



tilanteessa todellisuudessa voinut tuoda esille sovintoratkaisua koskevan
päätöksenteon kannalta relevanttia uutta tietoa. Asian selvittelyn jatkaminen olisi
epäilemättä ollut mahdollista, mutta sovintoratkaisun ei selvittelyn keskeyttämisen
vuoksi voida katsoa perustuneen lainvastaisella tavalla puutteelliseen tai
virheelliseen selvittelyyn.

Yhteenveto

Toimiohjeen antaminen sovintoratkaisun tekemisestä on ollut ministeri Alhon
virkatoimi. Ministeri Alholla ei ole ollut oikeudellista velvollisuutta esittää asian
siirtoa toimi ohjetta annettaessa tai sovintoratkaisusta neuvoteltaessa
valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Antaessaan Sundqvistin sovintoratkaisua koskevan toimiohjeen ministeri Alho on
poikennut aikaisemmasta sovintoratkaisuja koskevasta käytännöstä. Tällaisen
poikkeamisen puolesta puhuvia tosiasiallisia perusteita ei kuitenkaan voida pitää
sillä tavoin oikeudellisesti merkityksettöminä, että kysymys olisi ollut
harkintavallan väärinkäytöstä.

Ministeri Alhon toimiohjeen perustaksi saatu ja hankittu selvitys Sundqvistin
tuloista ja maksukyvyistä perustui pääasiassa ulosotto-yrityksissä saatuun
selvitykseen ja sen ensisijaisena kohteena olivat Sundqvistin ulosottokelpoiset
tulot ja varat. Ministeri Alho on voinut toimiohjeen antaessaan perustaa
päätöksensä tähän ministeriössä ja valtion vakuusrahastossa valmisteltuun
selvitykseen, vaikka selvittelyn jatkaminenkin olisi ollut mahdollista.

Edellä esitetyin perustein ministeri Alhon edellä arvioitua menettelyä ei voida
pitää sillä tavoin lainvastaisena kuin ministerivastuulain 7 §:ssä tarkoitetaan.
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Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt allekirjoittaneelta lausuntoa muistutusasiassa, joka
koskee ministeri Alhon virkatointen mahdollista lainvastaisuutta. Esitän asiasta
kunnioittavasti seuraavan.

1. Toimivaltakysymyksistä

1.1. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy

Asiassa on toimittu lähinnä kahdella tasolla - omaisuudenhoitoyhtiön tasolla ja
valtiovarainministeriön tasolla. Sopimus vahingonkorvauksen suorittamisesta on tehty
omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n ja Ulf Sundqvistin välillä. Ministeriö on puolestaan
antanut omaisuudenhoitoyhtiölle vakuusrahastolain 14 §:n 2 momentin mukaisen
toimintaohjeen.

Arsenal-Silta Oy on vakuusrahastolain 4 §:ssä tarkoitettu osakeyhtiö Johon samassa pykälässä

tarkoitetulla omaisuudenhoitoyhtiöllä, käytännössä omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalilla, on

osakkeenomistukseen perustuva määräysvalta. Tällä perusteella myös Arsenal-Silta Oy on
omaisuudenhoitoyhtiö, ja näin ollen siihen sovelletaan paitsi osakeyhtiölainsäädäntöä myös

omaisuudenhoitoyhtiötä koskevia erityissäännöksiä.



Omaisuudenhoitoyhtiön on toimittava laissa mainitun tarkoituksen puitteissa (vakuus-
rahastolaki 4 §). Tämän mukaisesti yhtiön tarkoituksena on valtion tai rahaston tukitoimien
kohteena olevalle pankille kuuluvan tai tällaisesta pankista viranomaisen päätöksellä erotetun
omaisuuden tai vastuiden ostaminen tai muu hankkiminen ja hoitaminen sekä myyminen tai
muu luovuttaminen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n toimiala on yksilöity yhtiön
yhtiöjärjestyksessä (30.11.1995) (2 §):

"Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita yhtiölle STS-pankki Oy:ltä jääneitä kiinteistöjä ja muuta kiinnityskelpoista

omaisuutta, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita ja muita arvopapereita sekä järjestämättömiä ja muita luottoja sekä

factoring-, leasing ja osamaksusaamisia vakuuksineen. Yhtiö voi myöntää hallinnoimiensa järjestämättömien ja muiden

luottojen tehokkaan hoidon ja perinnän turvaamisen edellyttämiä uusia luottoja sekä takauksia. Yhtiö voi edellä mainittuun

toimintaan liittyen ostaa ja myydä kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa arvopaperikauppaa."

Sundqvistin kanssa tehty sopimus kuuluu Arsenal-Silta Oy:n toimialaan, koska sopimuksen
kohteena on yhtiölle korkeimman oikeuden päätöksellä tuomittu vahingonkorvaus sen
toimialaan kuuluvassa asiassa.

Onko yhtiö voinut omissa nimissään tehdä sopimuksen Ulf Sundqvistin kanssa, kun otetaan
huomioon vakuusrahastolaissa olevat erityissääntelyt? Vakuusrahastolaissa ei ole erikseen
säännelty korvausvelvollisen kanssa tehtävää sopimusta eikä sen tekemisjärjestystä. Asiaa ei
myöskään voida luontevasti liittää niihin asioihin, jotka nimenomaisesti kuuluvat
valtiovarainministeriön tai valtioneuvoston yleisistunnon päätettäviin. Lain 14 § sääntelee
tukitoimista päättämistä. Pykälässä ei ole erikseen säännelty omaisuudenhoitoyhtiön tekemää
sovintosopimuksesta velallisen tai korvausvelvollisen kanssa eikä muunlaista oikeutta luopua
saatavastaan. Vakiintuneesti on katsottu, että yhtiön pitää hankkia etukäteen lainkohdan 2
momentissa mainittu valtiovarainministeriön toimintaohje eli käytännössä ministeriön
hyväksyminen saatavasta luopumiselle. Tämä tulkinta on ilmeisen lainmukainen. Tällä tavalla
Arsenal-Silta Oy on menetellyt pyytäessään asiassa toimintaohjeen ennen sopimuksen
tekemistä. Sen vuoksi yhtiö on voinut tehdä mainitun sopimuksen.

Erillinen kysymys on sopimuksen osakeyhtiöoikeudellisen lainmukaisuuden arviointi, kuten

hallituksen toimivalta hyväksyä sopimus, yhtiön edun huomioonottaminen



ja hallituksen jäsenten huolellisuusvelvollisuus. Näihin asioihin ei oteta kantaa tässä muistiossa.

1.2. Valtiovarainministeriö ja valtiovarainministeri

Perustuslain lähtökohtana on, että valtion omaisuudesta ja tuloatuottavista oikeuksista ei voida
luopua ilman laissa osoitettua perustetta. HM 74 §:n mukaisesti lailla on säädetty erikseen
oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).
Maksuvapautuslaissa (529/80) on säädetty edellytyksistä, joiden mukaisesti valtiokonttori voi
vapauttaa maksu- tai korvausvelvollisen taikka valtion työntekijän tai virkamiehen valtiolle
tulevan maksun tai korvauksen suorittamisesta.

Tulkinnanvaraista on, voitaisiinko MaksuvapautusL:n 1 §:ää soveltaa nyt käsiteltävänä olevaan
saamiseen. Lähtökohtaisesti lakia ei sovelleta yksityisten välisiin maksuja velkasuhteisiin. On
myös katsottu, että laki ei sovellu valtionyhtiölle tuleviin korvauksiin (Hoppu, Valtion oikeudesta
luopua saatavistaan, 1968, s. 56). Toisaalta omaisuudenhoitoyhtiön tarkoitus ja tiukka julkinen
valvonta voisivat ehkä puoltaa lain soveltamista. Mikäli taas vakuusrahastolaki katsotaan
erityislaiksi suhteessa MaksuvapaustusL:iin, silloin MaksuvapaustusL:ia ei voida soveltaa.
Pidän viimeksi mainittua tulkintaa perusteltuna. Katson kuitenkin, että MaksuvapautusL 1 §:ssä
mainittuja vapautusperusteita voidaan käyttää johtona arvioitaessa, onko edellytyksiä
korvauksesta luopumiseen vakuusrahastolain 14 § 2 momentin mukaisella toimintaohjeella.
Tämä johtuu siitä, että kyse on ollut tukiasian käsittelystä viranomaisessa eikä osakeyhtiössä,
vaikka osakeyhtiö on tehnyt muodollisen päätöksen saatavasta luopumisesta. Tähän
kysymykseen palaan jäljempänä tarkemmin.

Valtion vakuusrahastolaissa säännellyt tukitoimet mahdollistavat useissa kohdin valtion
saatavasta luopumisen. Lain 12 §:n 2 momentin mukaan tukilaina ja muu takaisin maksettava

rahoitustuki voidaan jättää kokonaan tai osittain takaisin perimättä, jos eduskunta niin päättää.
Käsiteltävä asia koskee kuitenkin erilaista asiaa eli niitä edellytyksiä, joiden mukaisesti

omaisuudenhoitoyhtiö voi luopua saatavastaan. Vakuutusrahastolain 14 §:n otsikkona on

tukitoimista päättäminen. Siinä säädetään



yhtäältä tukitoimien tyypeistä ja toisaalta toimivallanjaosta valtioneuvostossa ja

valtiovarainministeriössä.

Valtiovarainministeriö käsittelee lain 14 §:n 2 momentin mukaisesti muun muassa ne asiat, jotka
koskevat toimintaohjeiden antamista omaisuudenhoitoyhtiölle. Kun otetaan huomioon kyseisen
pykälän muu sisältöjä vakuusrahaston työjärjestyksen 3 §, ministeriö on ollut toimivaltainen
antamaan toimintaohjeen omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:lle korvaussopimuksen
hyväksymisestä. Tällainen toimintaohje on merkinnyt, ohjeellisuudestaan huolimatta,
vakuusrahaston ja valtion sitoutumista noudattamaan sopimusta ohjeessa mainitulta osalta.

Valtiovarainministeriön sisäistä toimivallanjakoa koskevien sääntöjen ja tehtävänjakoa
koskevan päätöksen mukaan asian ratkaiseminen on kuulunut ministeri Alholle. Kuitenkin
ministeri olisi voinut esittää toimintaohjeen antamisasian siirtämistä valtioneuvoston
yleisistunnon ratkaistavaksi HM 40 §:n 2 momentin ja valtioneuvostosta annetun lain 8 §:n
mukaisesti. Tähän olisi ollut mahdollista, koska asia ilmeisesti oli ennakkoluonteisuutensa
vuoksi periaatteessa tärkeä. Tosin vakuusrahaston työjärjestyksen 3 §:n nojalla ministeriö
ratkaisee "aina" kyseiset asiat. Tätä mainintaa ei kuitenkaan voitane pitää mainitun lain 8 §:n 2

momentin mukaisena siirtokieltona.

2. Korvauksesta luopumisen asialliset edellytykset

Vakuusrahastolaissa ei ole nimenomaisesti säännelty edellytyksiä, joiden mukaisesti
omaisuudenhoitoyhtiö voi luopua saatavastaan. Tätä asiaa on arvioitava paitsi vakuusrahastolain
myös osakeyhtiölain pohjalta. Käsiteltävässä tapauksessa on kuitenkin ensisijaista, millä
edellytyksillä valtiovarainministeriö on voinut toimintaohjeellaan valtion puolesta hyväksyä
tuollaisen luopumisen. Myöskään tästä ei ole vakuusrahastolaissa säännöksiä.

Jos asiaa tarkastellaan pelkästään osakeyhtiöoikeuden näkökulmasta, kyse on muun muassa

ohjeen sisällön suhteuttamisesta yhtiön etuun, toimintaedellytyksiin ja vähemmistöosakkaiden
asemaan. Katson kuitenkin, että vakuusrahastolain 14 § ja



laki kokonaisuudessaan korostavat myös julkisoikeudellisia elementtejä. Tässä suhteessa

vakuusrahastolaki on sekamuotoinen. Näin ollen asiaa arvioitaessa on aiheellista ottaa
huomioon myös ne yleiset perusteet, jotka koskevat valtion oikeutta luopua saatavastaan ja

jotka perustuvat HM VI lukuun (Valtiontalous). Perustelen tätä sillä, että ohjeen antaja on
valtion toimielin eikä yksityinen taho. Valtiovarainministeriö ei ole toiminut asiassa sillä tavoin

yksityisoikeudellisessa ominaisuudessa, että julkisoikeudelliset sääntelyt olisi jätettävä
kokonaan syrjään.

Oikeusjärjestyksen yleisten periaatteiden mukaan, joita nähdäkseni erityisesti MaksuvapaustusL

1 §:n perusteet ilmentävät, toimintaohjeen antaminen korvauksesta luopumisesta edellyttää
erityisesti kohtuuden, valtion edun ja yhdenvertaisuuden huomioonottamista.

Kohtuus viittaa korvausvelvollisen aseman riittävään huomioonottamiseen. Mikäli saatava on
aivan ilmeisesti yli korvausvelvollisen suorituskyvyn, sovinnosta sopiminen on perusteltua.
Aikaisemmassa omaisuudenhoitoyhtiöiden sopimuskäytännössä kohtuusnäkökohdalla on ollut
eduskunnan linjausten mukaisesti keskeinen merkitys. Näin ollen kohtuuden huomioonottamista
ei voida pitää sinänsä lainvastaisena. Kuitenkin käsiteltävässä tapauksessa korkein oikeus on jo
sovitellut Sundqvistin korvausvelvollisuutta vahingonkorvauslain nojalla ottamalla huomioon
myös suorituskyvyn. Näin ollen toisenkertaista sovittelua ministeriön päätöksellä voidaan pitää
poikkeuksellisena menettelynä varsinkin, kun otetaan huomioon Sundqvistin suuret vuositulot.
Koska kohtuusnäkökohdalla on ollut asiassa keskeinen merkitys, sen perusteluun olisi pitänyt
kiinnittää erityistä huomiota.

Valtion etu tarkoittaa lähinnä sitä, että valtio ei luovu saamisistaan ilman asianmukaisia

perusteita ja myös sitä, että kansalaisten yhdenvertaisuus otetaan riittävästi huomioon. Onhan
kyse eräänlaisesta lainlievennysvallan muodosta, koska normaalisti jokainen on velvollinen

korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Tietoisuudella vahingonkorvausvastuusta on ihmisten
käyttäytymiseen suuntautuva ennalta estävä vaikutus. Valtion etua loukataan silloin, kun valtio

luopuu selvästä ja riidattomasta saatavasta, jonka korvausvelvollinen pystyisi suorittamaan.
Yhdenvertaisuus puolestaan edellyttää huomion kiinnittämistä ratkaisulinjaan:

yksittäistapauksessa ei voida



ilman hyväksyttäviä perusteita poiketa yleisestä linjasta. Käsiteltävässä tapauksessa yleinen

linja on ollut noudattaa pääluvun mukaista sovintokorvausta. Ainoastaan Sundqvistin

tapauksessa on periaatteesta on poikettu siten, että korvattava määrä on laskettu 5,7 miljoonasta
markasta 1,2 miljoonaan markkaan.

Sovintoratkaisun on katsottu olevan valtion edun mukainen sen vuoksi, että se säästää valtion
kuluja, kun perintätoimet ja vastaavat jäävät pois. Tässä koituva säästö on kuitenkin vähäinen,
kun otetaan huomioon oikeudenkäynnistä jo koituneet kulut. Pelkästään tämä peruste ei voine
riittää nostamaan sovintoratkaisua valtion edun mukaiseksi.

Valtion etua arvioitaessa on aihetta kiinnittää huomiota eduskunnan ja hallituksen lausumiin,
joista on tehty selkoa valtiovarainministeriön muistiossa 2.5.1997. Lausumissa on korostettu,
osittain keskenään ristiriitaisella tavalla, vahingonkorvausasioiden tarkkaa tutkimista, pääluvun
mukaisen vastuun periaatetta ja sovintoon pyrkimisen tärkeyttä keskeneräisissä
oikeudenkäynneissä. Lausumista viimeisimmässä eli valtiovarainvaliokunnan lausunnossa
30/1996 hallituksen pankkitiedonannon johdosta ei kuitenkaan oteta suoraan kantaa esimerkiksi
oikeudenkäynnin jälkeisiin sovintoratkaisuihin. Lausunnossa painotetaan kohtuullisten
ratkaisujen tarvetta, kuitenkin lähinnä sääntöpankkien luottamushenkilöjohdon osalta.

Valtion etuun laajassa mielessä voidaan lukea myös omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n
edun riittävä huomioonottaminen. Asiakirjojen valossa saa sen käsityksen, että sovintosopimus
ei ollut yhtiön edun vaatima. Myös sitä, onko sopimus ylipäänsä yhtiön edun mukainen, voidaan
perustellusti epäillä.

Yhdenvertaisuus edellyttää, että viranomaiset ratkaisevat samanlaiset asiat samalla tavalla (HM

5 §). Tässä tilanteessa vertailun kohteena on sovinnon sisältö eli se, miltä osin omaisuudenyhtiö
luopui saatavastaan. Vertailuryhmä koostuu niistä ensisijaisesti niistä henkilöistä, jotka ovat

korvausvelvollisia juuri tätä asiaa koskeneissa oikeusjutuissa, ja toissijaisesti kaikista niistä

henkilöistä, joiden osalta vastaava asia on ollut vakuusrahastossa käsiteltävänä. Kohtelun
peruste on edellä kuvatulla tavalla väljä: se koostuu lähinnä kohtuudesta ja valtion edusta.



Käsiteltävässä tapauksessa Ulf Sundqvistia on kohdeltu tavalla, joka poikkeaa olennaisesti
ratkaisulinjasta muissa vastaavissa tapauksissa.

3. Menettely toimintaohjetta valmisteltaessa ja annettaessa

Asiaa Arsenal-Silta Oy:ssä ja valtiovarainministeriössä valmisteltaessa käytössä on ollut
runsaasti aineistoa Sundqvistin taloudellisesta tilanteesta. Varsinainen valmistelu näyttää
tapahtuneen erinäisten neuvottelujen jälkeen siten, että Arsenal-Silta Oy:n toimitusjohtaja
Matinlassi on tehnyt sopimusasiassa perustellun esityksen valtiovarainministeriölle. Jaetusta
aineistosta ei käy ilmi, että asian ministeriössä esitellyt finanssineuvos olisi laatinut perustellun
esityksen tai erillisen esittelymuistion. Tämän valossa asian esittely on jäänyt puutteelliseksi.
Esittelyn pitäisi päätösesityksen lisäksi sisältää päätiedot tosiseikoista, oikeuskysymyksistä,
sovellettavista lainkohdista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Esittely on ollut puutteellinen erityisesti
asiaan vaikuttavien oikeudellisten seikkojen osalta. Matinlassin tekemässä esityksessä asiaa on
tarkasteltu lähinnä vain kohtuullisuuden näkökulmasta ja kiinnittämällä huomiota
perintätoimien tulevaankin tehottomuuteen. Yhdenvertaisuus ja valtion edun mukaisuus ovat
jääneet pääosin käsittelemättä. Esittelyn sisältövaatimuksista ei voida poiketa pelkästään sillä
perusteella, että ministeri on jo aiemmin ilmaissut kantansa asiassa. Ministeri Alho on
menetellyt huolimattomasti ottaessaan päätettäväkseen asian, joka hänen tietensä on ollut
puutteellisesti valmisteltuja oikeudellisesti ongelmallinen.

Ministeri Alho on itse ollut mukana eräissä asiaa koskeneissa neuvotteluissa. Hän on myös
pyrkinyt aktiivisesti selvittämään sovintoratkaisun tosiasiallisia ja oikeudellisia edellytyksiä.

Ministeriön virkamiehiltä saamiensa tietojen valossa hän on ilmeisesti luottanut siihen, että
lainmukaiset edellytykset sopimuksen tekemiselle ovat olleet olemassa. Toisaalta Alho on

menetellyt huolimattomasti päättäessään sopimiseen ryhtymisestä jo ennen virkamiesten
ehdottamien uusien ulosottoselvitysten tekemistä ja määrätessään valtion neuvottelutavoitteeksi

1,5 miljoonaa markkaa, vaikka normaalikäytännön mukainen vaade olisi ollut 5,7 miljoonaa
markkaa.



Arvioitaessa ministeri Alhon huolimattomuutta lieventävänä seikkana on otettava huomioon,
että sovintosopimusta koskeva lainsäädäntö on sisällöllisten perusteiden osalta ollut
tulkinnanvarainen ja osittain avoin.

4. Esteellisyys

Asiassa esitetyn aineiston valossa ministeri Alho ei ole ollut esteellinen osallistumaan asian
käsittelyyn. En pidä asiaa oikeudellisesti tulkinnanvaraisena, joten en tarkastele asiaa

laajemmin.

5. Oikeudellisen ministerivastuun toteuttamisen edellytykset

Ministerivastuulain 7 §:n mukaan lainvastaisena menettelynä, josta valtioneuvoston jäsen
voidaan panna syytteeseen valtakunnanoikeudessa, on pidettävä sitä, että hän 1)
virkatoimessaan on ollut avullisena ilmeiseen laittomuuteen tai sitä edistänyt, 2) maan
ilmeiseksi vahingoksi tahallaan väärinkäyttänyt virka-asemaansa, mikä menettely on katsottava
virkarikokseksi, tai 3) on muuten jossakin virkatoimessaan menetellyt selvästi lainvastaisesti.
Ensiksi ja viimeksi mainittu lainvastainen menettely voi toteutua sekä tahallisella että
tuottamuksellisella teolla tai laiminlyönnillä. Kohdan 2. mukaisessa teossa edellytyksenä on
tahallisuus.

Kaikissa tapauksissa laki edellyttää, että menettely on ilmeisesti tai selvästi oikeuden-vastaista.
Ministerivastuu on näin ollen rajoitetumpaa kuin normaali rikosoikeudellinen virkavastuu.

Virkamiehelle asetettavan huolellisuusvaatimuksen arviointiperusteena voidaan käyttää valtion

virkamieslain 14 §:n 1 momentin säännöstä, jonka mukaan virkamiehen on suoritettava
tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Asianmukaisuus tarkoittaa normaalia, tavanomaista

huolellisuutta ja sitä, että virkaa hoitaessaan virkamiehen on otettava huomioon, mitä viran
laadusta ilmeisesti johtuu (HE 238/1984 s. 30).



Verrattaessa ministeri Alhon toimintaa mainittuun tulkintaperusteeseen havaitaan, että hänen
toimintansa on ollut eräissä kohdin huolimatonta. Tarkoitan tässä pintapuolista perehtymistä eri
ratkaisuvaihtoehtoihin ja niiden oikeudellisiin perusteisiin, valitun ratkaisumallin hätiköityä
valintaa ja yhdenvertaisuusarvion sivuuttamista. Asian valmistelun puutteista päävastuu jää
kuitenkin virkamiehille. Arvioitaessa, täyttääkö Alhon menettely virkarikoksen tai muun
laittomuuden tunnusmerkistön, on myös huomattava, että toimintaohjeen sisällön oikeudellinen
sääntely on osittain tulkinnanvaraista ja yleisiin oikeusperiaatteisiin nojaavaa.

Näillä perusteilla katson, että ministeri Alhon toiminta ei ole ollut lain edellyttämällä tavalla
"ilmeisesti" tai "selvästi" lainvastaista.

Heikki Kulla
hallinto-oikeuden professori
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ANTERO JYRÄNKI/4.11.1997/ PeV

P.M.
Ed. Kankaanniemen ym. muistutus valtioneuvoston jäsenen

virkatoimen lainvastaisuudesta
(Ministerivastuuasia Alho/Sundqvist)

1. Muistutuksen kohteesta

Muistutus koskee päätöstä, jonka ministeri ARJA ALHO on tehnyt 18.9.1997 entisen STS-
Pankki Oy:n johtoon kuuluneen ULF SUNDQVISTIN maksettavaksi ns. siviiliperusteella
tuomittua vahingonkorvausta koskevassa asiassa.

Korkein oikeus tuomitsi 4.7.1997 kahdella eri tuomiolla Sundqvistin maksamaan
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Silta Oy:lle, jolle STS-Pankki Oy:n saatavat olivat
asianomaisilta osiltaan siirtyneet, korvausta vahingosta, jonka Sundqvist oli erinäisillä
luottopäätöksillään tuottanut viimeksi mainitulle pankille, yhteensä 9 miljoonaa markkaa
ja lisäksi oikeudenkäyntikuluista 2.4 miljoonaa markkaa. Samoilla tuomiolla tuomittiin
eräät muutkin STS-Pankki Oy:n entiseen johtoon kuuluneet henkilöt maksamaan
vahingonkorvauksia yhtiölle. Korvaukset määrättiin tietyiltä osin yhteisvastuullisesti
vastattaviksi.

Arsenal-Silta Oy teki 23.9.1997 sopimuksen Ulf Sundqvistin kanssa siitä, että
Sundqvist maksaa yhtiölle tämän saatavasta 1.2 miljoonaa markkaa, ja että yhtiö
puolestaan luopuu saatavastaan muilta osin. Samoihin aikoihin yhtiö teki
maksusopimukset muidenkin STS-Pankki Oy:n johtoon kuuluneiden ja korvauksiin
tuomittujen kanssa.

Yhtiön hallituksen kokousta 22.9.1997 edelsi toisen valtiovarainministerin Arja
Alhon IB. 9.1997 tekemä päätös toimiohjeen antamisesta yhtiölle. Toimiohjeen sisältönä
oli, että valtiovarainministeriö hyväksyy yhtiön ja korvausvelvollisiksi tuomittujen
kesken neuvotellut sopimukset yhtiön toimitusjohtajan esittämässä muodossa.

Ed. Kankaanniemen ynnä muiden tekemä muistutus kohdistuu viime kädessä ministeri
Alhon toimiohjeen antamista koskevaan päätökseen kuten myös hänen sitä edeltäneeseen,
asiaan liittyneeseen toimintaansa ministerinä. Asiallisesti muistutus koskee yhtä hyvin
toimiohjeratkaisun sisällöllistä lainmukaisuutta (oliko sopimus saatavasta luopumisesta
lainmukainen) kuin asiaa koskeneen menettelyn lainmukaisuutta (oliko menettely
sopimuksesta neuvoteltaessa ja siitä päätettäessä lainmukainen). Seuraavassa lähestyn
asiaa näistä molemmista näkökulmista.

Käsiteltävän tapauksen tosiasioiden osalta olen tätä lausuntoa laatiessani ollut
yksinomaan PeV:n sihteerin minulle toimittaman aineiston varassa. Sama koskee tietoja
valtiovarainministeriön hallintokäytännöstä ja Arsenal-Silta Oy:n
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toimintatavoista.

2. Eräitä perusasioita

2.1. Arsenal-Silta Oy:n erityisestä tehtävästä ja luonteesta

STS-Pankki Oy:n muodostaminen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:ksi kuuluu
järjestelyihin, joilla pyritään valtiolle palauttamaan mahdollisimman suuri osa valtion
varoista maksetusta pankkituesta. Yhtiö on vahvasti valtioenemmistöinen (99.26 %)
mutta sillä on yksityisiäkin osakkaita.

Arsenal-Silta Oy:n tarkoituksena on tehdä itsensä tarpeettomaksi realisoimalla entisen
STS-Pankki Oy:n omaisuus mahdollisimman edullisella tavalla.

Realisoitavaan varallisuuteen kuuluu muun ohessa entisen STS-Pankki Oy:n
saatavia, kuten järjestämättömiä luottoja. Näihin nähden ovat oikeudelliselta perustaltaan
eri asemassa vahingonkorvaussaatavat, jollaisista nyt on kysymys.

Osakeyhtiömuoto on perinteisen systematiikan mukaan yksityisoikeudellisen
subjektin muoto. Silti osakeyhtiöön voi liittyä julkisoikeudellista ainesosia niin siten, että
yhtiön hallintoa kytketään julkiseen koneistoon, kuin siten, että yhtiölle annetaan
hallintotehtäviä, jopa julkista valtaa. Tästä aineksesta saattaa johtua, että joiltakin osin
julkisoikeudellinen sääntely on yhtiön asioissa asetettava yksityisoikeudellisen sääntelyn
edelle.

Arsenal Silta Oy on valtionenemmistöinen, erityistarkoituksia varten muodostettu
osakeyhtiö, johon sovelletaan, paitsi yleistä osakeyhtiölainsääntöä, myös
erityislainsäädäntöä, nimittäin lakia valtion vakuusrahastosta (379/1992; jälj. VVRL).

2.2. Toimivaltasäännöksistä

Valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) 14.2 §:n mukaan valtiovarainministeriö
käsittelee asiat, jotka koskevat mm. toimiohjeen antamista valtion tai rahaston
omistamille 1 §:n 4 momentissa tarkoitetuille yhtiöille.

Valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen (196/1993) 3.1 §:n 7 k:n mukaan
ministeriön rahoitusmarkkinayksikkö valmistelee asiat, jotka koskevat
rahoitusmarkkinoita ja niiden valvontaa. Ministeriössä on rahoitusmarkkinayksikkö ja
siinä VVR-ryhmä, joka hoitaa valtion vakuusrahaston (VVR) asioita.

Valtiovarainministeriön työjärjestyksen 19 §:n 9 k:n mukaan rahoitusmark-
kinayksikkö valmistelee VVR:oa koskevat asiat.

VVR:n työjärjestyksen 3 §:n 2 mom:n mukaan ministeri ratkaisee aina mm. päätökset,
jotka koskevat sovintotarjouksen hyväksymistä tai tekemistä ja takavarikon poistamista.

Nykyisen hallituksen ministerien välillä vahvistetun työnjaon mukaan valtion
vakuusrahastoa koskevat asiat kuuluvat toiselle valtiovarainministerille. Siinä tehtävässä
toimi Arja Alho muistutuksen alaisen toimiohjeen antamisaikaan.

Valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen (196/1993) asetuksen 10.3 §:n mukaan
ministeriössä päätettävät asiat ratkaistaan esittelystä, jollei asia koske ainoastaan
rekisteröinti- ja kirjaamistoimenpidettä.
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2.3. Toimiohjeen oikeudellisesta luonteesta ja vaikutuksesta

Toimiohjeen antaminen on erityinen muoto valtion Arsenal-Silta Oy:öön kohdistamaa
omistajanhallintaa. Normaalioloissa tällainen hallinta tapahtuisi osakeyhtiölain
säätämissä puitteissa ensi sijassa yhtiökokouksen ja välillisesti myös usein
hallintoneuvoston kautta. VVRL 14 § näyttäisi antavan omistajalle oikeuden puuttua
omaisuudenhoitoyhtiön toimintaan paljon laajemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin se
osakeyhtiölain mukaan olisi mahdollista.

Jos OYL:n ja VVRL:n säännökset ovat ristiriidassa keskenään, jomman kumman on
väistyttävä.

Valtiovarainministeriössä näyttää vallitsevan epätietoisuutta toimiohjeen
oikeudellisesta vaikutuksesta. Epätietoisuus palautuu siihen, miten on ratkaistava
erilaisten omistajanintressien yhteentörmäys ottaen huomioon sen, että
omaisuudenhoitoyhtiössä on yksityisiä vähemmistöosakkaita.

Toimiohjeen tulee luonnollisesti olla lainmukainen. Hallinnon lainalaisuusperiaate
(HM 92.1 §) koskee myös niitä tilanteita, joissa viranomainen toimii
yksityisoikeudellisen oikeussuhteen osapuolena. Myös tällainen toiminta on
viranomaistoimintaa sanan laajassa merkityksessä.

Omaisuudenhoitoyhtiön hallinnossa toiminnan "lainmukaisuus" voi kuitenkin merkitä
erilaisia asioita riippuen siitä, noudatetaanko osakeyhtiölakia vai VVRL: ia. Valtion
omistajanvaltansa antama ohje voi loukata vähemmistön oikeuksia. Yhtiön hallituksen on
voitava toimia niin, ettei se joudu osakeyhtiölain mukaiseen vastuuseen yhtiön
hallituksena. Tämä näyttäisi merkitsevän esimerkiksi sitä, että sopimusten, jotka hallitus
tekee, täytyy olla yhtiön ja sen osakkaiden taloudellisen edun mukaisia.

Ainakin näissä rajoissa toimiohje näyttäisi olevan yhtiön hallitusta sitova.
Jos toimiohjetta pidettäisiin ehdottomasti sitovana ja osakeyhtiölain tuottamat

velvoitukset kategorisesti syrjäyttävänä, toimiohjeen antaminen voitaisiin luonnehtia jopa
hallintotoimeksi. Tällainen luonnehdinta ei kuitenkaan ole täysin pitävästi perusteltavissa.

Toisaalta toimiohje joka tapauksessa luo yksityisoikeudellista kompetenssia:
esimerkiksi korvauksen huojentamissopimuksen tekeminen ilman siihen oikeuttavaa
toimiohjetta ei ole lainmukaista.

2.4. Toimiohjeen antamisen muodosta

Ministeriössä näyttää vallitsevan se käsitys, että toimiohje voitaisiin antaa hyvin
vapaamuotoisesti. VvM-asetuksessa olevaa säännöstä kirjallisesta muodosta ja esittelystä
on ilmeisesti kuitenkin sovellettava myös toimiohjeisiin. Mainittua käsitystä ei siis
sellaisenaan voi pitää oikeana.

Toinen asia on kuitenkin, että jokin valmisteleva ratkaisu saatetaan tehdä
vapaamuotoisestikin, vaikka se tarkoitettaisiinkin toimiohjeeksi.

4. Sundqvist-sopimuksen aineellisesta lainmukaisuudesta
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3.1. Korvausten huojentamisesta sopimuksin

Järjestämättömien pankkiluottojen ongelmana on tavallisesti ollut vakuuksien
vastaamattomuus sekä velallisen maksukyvyttömyys. Konkurssin yhteydessä tätä
ongelmaa pyrkii hoitamaan akordin mahdollistaminen. Sittemmin on konkurssin
vaihtoehdoksi tuotu uudella lainsäädännöllä yrityssaneeraus ja yksityisen velkajärjestelyt.

Vahingonkorvaussaatavastakin tulee ongelmallinen, ellei sitä jostain syystä saada
perityksi. Yleistä lainsäädäntöä ei tällaisten korvausten sovittelemista varten ole
olemassa. Silti voidaan lähtökohtana pitää, että vahingonkorvaussaatavan velkoja voi
turvata mahdollisuutensa saada edes osa saatavastaan sopimuksella, jolla hän samalla
luopuu saatavansa muusta osasta.

Kysymys nousee, rajoittaako tuollaisen sopimisen oikeutta jotenkin se seikka, että
kysymys on valtion varallisuudesta, tarkkaan ottaen siitä, että Arsenal-Silta Oy on
valtionenemmistöinen yhtiö.

Huomataan, ettei vahingonkorvaussaatava ole julkisoikeudellinen vaan yk-
sityisoikeudellinen saatava ja että sen haltija (Arsenal-Silta Oy) on yksityisoikeudellinen
subjekti. Yhtiön talous on erillään valtion budjettitaloudesta, eivätkä sen hoitamista sido
yleiset budjettitaloutta koskevat oikeusohjeet.

Käytännössä ei näytä esiintyneen epäilyksiä Arsenal-Silta Oy:n periaatteellisesta
oikeudesta korvausvelvollisen kanssa tehdyin sopimuksin alentaa tuomitun
vahingonkorvauksen määrää. Valtiovarainministeriö on 13.6.1996 vahvistanut VVR:n
työjärjestyksen, jonka 3 §:n 2 mom:n mukaan ministeri ratkaisee aina mm. päätökset,
jotka koskevat sovintotarjouksen hyväksymistä tai tekemistä ja takavarikon poistamista.

Käytännössä tapahtuneeseen huojennussopimusten tekemiseen sinänsä ei - nyt esillä
olevaa asiaa lukuunottamatta - ole reagoitu lainvastaisuushuomautuksin.

3.2. Sundqvist-sopimuksen taustasta ja erityisistä piirteistä

KKO:n tuomion mukaan jo hovioikeus oli sovitellut Ulf Sundqvistin korvaus-
velvollisuutta. KKO sovitteli sitä vahingonkorvauslain 2:1.2 §:n mukaan edelleen "ottaen
huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuus-olot ja muut
olosuhteet".

Valtiovarainministeriön antamien tietojen mukaan (KILPELÄ) 1.2 milj. mk:n
sovintoratkaisu Ulf Sundqvistin korvausvelvoitteesta tehtiin "neuvottelujen perusteella ja
taloudellisin perustein sekä ottaen huomioon se, että korvausmäärän tulee olla
huomattavasti korkeamman kuin muilla STS-Pankki Oy:n entisillä johtokunnan
jäsenillä".

Tarkemmin ottaen ratkaisu ilmoitetaan tehdyksi sen tosiasian pohjalta, ettei
Sundqvistiltä ollut saatu ulosmitatuksi maisuutta eikä tuloja korvausvelvollisuuden
täyttämiseksi. Sopimuksella saatiin Arsenal-Silta Oy:lIe tuloutetuksi edes osa Sundqvistin
maksettavaksi tuomitusta korvauksesta.

Käsillä olevien selvitysten mukaan Sundqvist oli saanut vuodesta 1991 lukien
nettotuloja kuukausitasolla tiedossa olevien menojen jälkeen 40.000 -50.000 mk.
Viimeksi Sundqvistin tulot ja varallisuus oli todettu ulosottoselvityksessä 1.9.1997.
Tuloja vuodelta 1996 oli n. 1.1 milj. mk, ulosmitattu omaisuus n. 70 000 mk. Ulkomaiset
konsulttipalkkiot oli maksettu velkasaldoiselle luotolliselle sekkitilille, josta niitä ei voitu
saada pakkoperintään.
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Näiden tietojen perusteella voi arvioida, ettei perintätointen epäonnistumisen syynä
kenties ole ollut Sundqvistin varattomuus vaan taito sijoittaa tulot niin, ettei niihin päästä
käsiksi pakkoperinnällä. Asia jää kuitenkin arvailujen tai enintään arkikokemuksen
nojalla tehtyjen päätelmien varaan. - Tähän kysymykseen palataan vielä jäljempänä tässä
lausunnossa.

Sopimuksen Sundqvistin vahingonkorvauksen huojentamisesta valtiovarain-
ministeriön virkamiehet ilmoittavat syntyneen Sundqvistin aloitteesta. Asiakirjoista tulee
se käsitys, että Sundqvist oli antanut ymmärtää maksavansa huojennetun korvausmäärän
varoilla, jotka hän hankkisi luotolla.

Sundqvistin lopullisesti maksettavaksi sovitun, huojennetun korvauksen määrän
ilmoitetaan olevan tulosta Sundqvistin kanssa käydyistä neuvotteluista. Siihen kerrotaan
vaikuttaneen sen seikan, että määrän täytyi selvästi ylittää - ottaen huomioon Sundqvistin
osuuden asianomaisten luottopäätösten tekemiseen - se määrä, joka oli sovittu muiden
ent. STS-Pankin johtoon kuuluneiden maksettavaksi (770.000 mk). On mahdollista, että
määrään vaikutti myös tieto siitä, että ns. Wayup-luoton seurauksena Sundqvist oli
edustanut itselleen n. 1.5 miljoonan markan määräisen edun: Sundqvistin Lomametsä-
osakkeiden todellinen arvo näyttää olleen merkittävässä ja ilmeisessä epäsuhteessa
kauppahintaan. :

Huojennussopimuksen tekemisen vaihtoehtona oli Sundqvistin asiassa tietenkin se,
että olisi jääty odottamaan, mitä tulevilla perintätoimilla ehkä saavutettaisiin. Ennuste ei
1.9.1997 päivätyn ulosottoselvityksen mukaan ollut kovin hyvä. - Oliko ennuste
tosiasioita vastaava, siihen palataan jäljempänä.

Toiseksi vaihtoehdoksi Arsenal-Silta Oy:lle muodostui siis luopuminen vaatimasta
korvauksen pääosaa sitä vastaan että pieni osa siitä saataisiin maksuun.

3.3. Yhdenvertaisuusperiaatteesta ja sen merkityksestä

3.3.1. Yhdenvertaisuuden noudattamisesta korvausten huojentamissopimuksissa

Asiakirjoissa esiintyy toisistaan jossain määrin poikkeavia kannanottoja siitä, onko
Arsenal-Silta Oy:n tekemissä, vahingonkorvausten huojentamissopimuksissa noudatettu
jotakin yhtenäistä linjaa ja mikä tämä linja mahdollisesti on ollut. Yksimielisyys näyttää
vallitsevan vain siitä, ettei yleisiä huojennusperusteita ole vahvistettu
valtiovarainministeriön päätöksin eikä muutenkaan.

Valtiovarainministeriön tiedotteessa sanotaan, ettei Sundqvist-sopimus ole
ristiriidassa muiden sovintoratkaisujen kanssa, koska kukin ratkaisu on perustunut
taloudellisiin tosiseikkoihin eli asianomaisen maksukykyyn. - Tässä siis
korvausvelvollisen maksukyky nostetaan päätösten yhteiseksi nimittäjäksi.

Hallitussihteeri Nuutisen lausuntojen mukaan taas yhteisenä linjana on ollut se, että
sopimuksissa yhteisvastuullisuudesta on luovuttu ja vastuu vahvistettu pääluvun
mukaiseksi.

Nuutisen mukaan Sundqvist-sopimus poikkeaa sopimusten yleisestä linjasta juuri
siinä, ettei sen määrä vastaa pääluvun mukaista korvausmäärää. Korvausta on lähdetty
sovittelemaan Sundqvistin maksettavaksi määrättyä markkamäärää alhaisemmaksi.

Toisaalta Nuutinen toteaa että Sundqvistille maksettavaksi sovittu korvaus on suurin
yksittäinen korvaus, minkä kukaan säästöpankkioikeudenkäynneissä
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korvausvelvollisuuteen tuomittu on sovinnolla suostunut maksamaan.

3.3.2. Onko HM 5 §:ää sovellettava huojentamissopimuksia tehtäessä?

Korvaukseen tuomittujen yhdenvertaisuuden sivuuttaminen jää kiistanalaiseksi, kun ottaa
huomioon Ulf Sundqvistin maksettavakseen sopiman summan suuruuden.

Jos asian epäselvyyden vuoksi kuitenkin lähdetään siitä, että yhdenvertaisuutta ei
olisi noudatettu, jää kysymys, olisiko sitä pitänyt noudattaa.

Ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä lausutaan julkisena yleisenä sääntönä HM 5.1
§:ssä. Julkisen hallinnon osalta HM 5.1 §:ään perustuvan yhdenvertaisuusperiaatteen
sanotaan nykyisin sisältävän vaatimuksen tasapuolisesta kohtelusta ja vaatimuksen
johdonmukaisesta käytännöstä.

Valtiovarainministeriön piirissä näkyy HM 5.1 §:n soveltumisesta nyt esillä olevaan
tapaukseen esiintyvän kahdenlaista käsitystä.

Hallitusneuvos Laajanen katsoo, että kun Arsenal-Silta Oy toimii velkojana, velkojan
ja velallisen täytyy voida sopia keskenään. Ei ole kyse ollenkaan HM 5.1 §:n
soveltamistilanteesta. Ministeriö ei voi antaa hyvän perintä-tuloksen vastaista
toimiohjetta yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi.

Hallitussihteeri Nuutinen taas katsoo, että koska säästöpankki-oikeudenkäyntien
sopiminen on viime kädessä viranomaistoimintaa, on sovinnoissa noudatettava vastaajiin
nähden yhdenvertaista kohtelua (HM 5.1 §).

HM 5.1 §:n sääntö koskee kaikkea viranomaistoimintaa (ks. HM 16a. 1 §). Se koskee
myös "viranomaistoimintaan rinnastettavaa yksityisen oikeussubjektin toimintaa" (vrt.
HE 309/1993 vp, s.26/1).

Ulf Sundqvistin kanssa tehty sopimus oli muodollisesti yhtiön velallisensa kanssa
tekemä yksityisoikeudellinen oikeustoimi. Yhtiön hallitus teki 22.9.19-97 päätöksen
Sundqvist-sopimuksen tekemisestä. Yhtiön puolesta sopimuksen allekirjoitti normaalissa
järjestyksessä yhtiön toimitusjohtaja.

Päätös, jonka Arsenal-Silta Oy:n yhtiön hallitus teki vahingonkorvauksen
huojentamisesta, ei ollut viranomaistoimintaa. Se oli muodollisesti ottaen yksityisen
oikeussubjektin yksityisoikeudellista oikeustointa koskeva päätös.

Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan esitys perusoikeusjärjestelmän
uudistamisesta lähti siitä, että julkiselle vallalle asetettava yleinen velvollisuus turvata
perusoikeuksien toteutuminen koskisi myös oikeuksien toteutumista yksityisten välisissä
suhteissa. Käytännössä velvoite kohdistuisi "lähinnä lainsäätäjään, jonka tehtävänä on
täsmentää yleisellä tasolla ilmaistua perusoikeutta niin, että sen vaikutus ulottuu myös
yksityisten välisiin suhteisiin" (HE 309/1993 vp, s.75).

Yhdenvertaisuuden noudattamisohjetta ei ole lainsäädäntötasolla annettu
vahingonkorvausten huojentamissopimuksia varten.

Hallituksen kertomuksessa niistä toimista, joihin eduskunnan tekemät muistutukset
valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta v. 1994 ovat antaneet aihetta, tosin asetetaan
etusijalle pääluvun mukaiset sovintoratkaisut vahingonkorvausasioissa. Siinä todetaan
myös että päätyminen muihin sovintoratkaisumalleihin edellyttäisi eduskunnan antamia
ohjeistuksia ja linjauksia. - Tämä lausuma on kuitenkin vain poliittinen ohje, jolla ei ole
oikeussäännön
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sitovuutta.

Yhdenvertaisuusperiaatetta ei voi soveltaa Arsenal-silta Oy:n hallituksen toimintaan
sen tehdessä yksityisoikeudellisia sopimuksia.

Arsenal-Silta Oy:n toimintaa on kuitenkin poikkeuksellisesti järjestetty lainsäädännöllä
siten, että sen päätöksenteko on sidottu eräissä kohdin ministeriön päätöksiin.
Oikeudellista arviointia mutkistaa siis se, että huojentamissopimusta koskevan päätöksen
itse asiassa tekee - tai ainakin osallistuu päätöksen tekemiseen antamalla siihen
suostumuksensa - valtiovarainministeri.

Joudumme sen ongelman eteen, sitovatko perusoikeussäännökset viranomaisen
toimiessa horisontaalitasossa, ts. viranomaisen päättäessä yksityisoikeudellisten
oikeussuhteiden perustamisesta joko julkisyhteisön tai julkisessa määräämisvallassa
olevan yksityisoikeudellisen oikeussubjektin puolesta.

Edellä totesin, että HM 92 §:ssä ilmaistu hallinnon lainalaisuuden periaate koskee
myös sitä tilannetta, että viranomainen toimii yksityisoikeudellisen oikeussuhteen
osapuolena. Mutta jos yksityisoikeudellisen oikeussuhteen perustaminen on yhteydessä
taloudellisiin intresseihin, voidaanko - kun Arsenal-Silta Oy:n tapauksessa vielä otetaan
huomioon osakeyhtiölain säännökset - edellyttää, että viranomainen, tässä siis
valtiovarainministeriö, noudattaa nämä intressit sivuuttaen johdonmukaista käytäntöä eri
oikeussuhteissa? Sitooko HM 5.1 §:n sisältämä yhdenvertaisuusperiaate tässä
ministeriötä?

Valtiovarainministerille asetettavia vaatimuksia arvioitaessa on vielä muistettava,
ettei toimiohje koske tapausta, jossa valtio olisi suoraan yksityisoikeudellisen
oikeussuhteen osapuolena. Ministeri on vain mukana valtiosta erillisen
yksityisoikeudellisen subjektin tahdonmuodostuksessa.

Tällaisessa asetelmassa on HM 5.1 § soveltamisesta esitettävissä näkökohtia pro et
contra. Oikeustila ei ole mitenkään selkeä. - Tämä vastaus riittää esillä olevassa asiassa.

4. Sundqvist-sopimuksen valmisteluissa ja sitä koskevassa päätöksenteossa
noudatetun menettelyn lainmukaisuudesta

4.1. Ministerin toimivalta toimiohjeen antamiseen

Edellä esitetyistä säännöksistä näyttäisi suoraan johtuvan, että ministeri Alho on ollut
toimivaltainen tekemään 18.9.97 ratkaisun päätöksen toimiohjeesta, joka koski
Sundqvist-sopimuksen tekemistä. Tämän päätöksen hän on tehnyt kirjallisesti ja
asianomaisen virkamiehen esittelystä.

Toimivallasta antaa sopimusta koskeva toimiohje seuraa, että suullinen
neuvotteluohjeen antamisen 29.8.97 on myös katsottava kuuluneen Alhon toimivaltaan.
Asian luonnosta johtunee, ettei tällaista valmisteluun liittyvää neuvotteluohjetta ole
tarvinnut antaa määrämuodossa. Päätös on joka tapauksessa syntynyt
virkamiesvalmistelusta ja virkamiesten kanssa tapahtuneen neuvottelun jälkeen.

Sitä vastoin 10.9.97 annettu määräys täytäntöönpanon keskeyttämisestä ei ole täysin
kiistaton toimivallan kannalta. VVR:n työjärjestyksessä puhutaan "takavarikon
poistamista". Se on suppeampi käsite kuin täytäntöönpanon keskeyttäminen. Silti
täytäntöönpanon keskeyttäminen kokonaisuudessaan kyllä
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liittyy luontevasti sovintoneuvotteluihin.
Tämän ratkaisunsa ministeri Alho on kuitenkin tehnyt ilman esittelyä ja

virkamiesvalmistelua. Virkamiesvalmistelun ja esittelyn tarkoituksena on taata, että
ministerin ratkaisu perustuu asian kaikinpuoliseen selvittämiseen. Muotojen
sivuuttaminen ei virheenä ole kovin suuri, varsinkin kun on kyse alustavasta ratkaisusta,
mutta tällainen menettely saattaa implikoida sitä, että ministerillä on ollut
henkilökohtaisempi suhde asiaan kuin esillä olevasta aineistosta suoraan käy selville.

4.2. Olisiko asia ollut alistettava valtioneuvoston yleistunnolle?

VVRL 14 §:n mukaan valtiovarainministeriö ratkaisee asian, joka koskee toimiohjeen
antamista. Tällainen asia ei siis valtioneuvostosta annetun lain mukaan (78/1922) kuulu
valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistaviin.

Saman lain 8 §:n mukaan yleisistunnossa ratkaistavaksi voidaan yksittäistapauksessa
siirtää muutoin ministeriön päätettäväksi kuuluva asia, jos sen katsotaan olevan niin
laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä, että se olisi ratkaistava yleisistunnossa.
Siirtämisestä päättää yleisistunto pääministerin tai asianomaisen ministerin esityksestä.

Tämä lainkohta ei säädä velvollisuutta asian siirtämiseen eikä siirtämisen
esittämiseen. Se säätää vain toimivallan siirtämiseen ja antaa mahdollisuuden harkinnan
mukaan ("voidaan...siirtää") tehdä siirtämispäätös ja esittää sellaisen tekemistä.

Ministeri Alho kertoi 28.8.97 pääministeri Lipposelle, että Sundqvist-neuvottelut olivat
käynnistyneet. 18.9.97 hän ilmoitti pääministerille, että 1.2 milj. mk:n korvaussopimus
Sundqvistin kanssa oli syntynyt, vaikka vasta oli syntynyt päätös toimiohjeen
antamisesta; todellisuudessa sopimusta ei ollut vielä silloin allekirjoitettu.

Vastineessaan Alho ei ole täsmentänyt, missä tarkoituksessa hän on pitänyt
pääministeriä selvillä asian kulusta. Joka tapauksessa Alhon ilmoitukset antoivat myös
pääministerille mahdollisuuden harkita asian viemistä joko valtioneuvoston
yleisistuntoon tai ainakin hallituksen iltakouluun. Niin ei tapahtunut.

Koko hallituksen poliittisen suostumuksen hankkimista Sundqvist-sopimukseen saattaa
yleisön myöhempiin reaktioihin nähden pitää poliittisena virheenä. Oikeudelliselta
kannalta ei sen sijaan voi pitää virheellisenä sitä, että ministeri Alho jätti tekemättä
esityksen asian alistamisesta yleistunnon ratkaistavaksi. Siihen ei ollut oikeudellista
velvollisuutta.

Kun velvollisuutta ei ollut, jätän käsittelemättä, olisiko Sundqvist-sopimus täyttänyt
toimivallan siirron edellytykset. Tyydyn toteamaan, että asia on kiistanalainen.

4.3. Ministerin ja virkamiesten esteellisyydestä Sundqvist-sopimusta valmisteltaessa
ja siitä päätettäessä

Esteellisyyssäännökset kuuluvat hyvän hallinnon takeisiin. Ensi sijassa on otettava
huomioon hallintomenettelylakiin sisältyvät esteellisyyssäännökset. Esteellisyydellä
tarkoitetaan sitä, että virkamies on henkilöihin, joiden asemaan tai etuihin hänen
päätöksensä saattaa vaikuttaa, sellaisessa suhteessa,
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joka vaarantaa tai saattaa vaarantaa hänen puolueettomuutensa.
Hallintomenettelylain esteellisyyssäännökset koskevat hallintoasian käsittelyä.

Tietenkin on mahdollista, että HM 16 §:stä johdetaan esteellisyyssäännöksille
laajempikin soveltamisala: niiden katsotaan koskevan kaikkea viranomaistoimintaa sanan
laajassa mielessä.

Selvää on joka tapauksessa, ettei esteellisyyssäännöksiä voi ulottaa sovellettaviksi
sellaisen yhtiön kuin Arsenal-Silta Oy:n hallituksen jäseniin eikä toimitusjohtajaan.
Tämän yhtiön toiminta ei käsitä viranomaistoimintaa. Arsenal-Sillan toimitusjohtajan
Matinlassin mahdollinen esteellisyys ei siis tule tässä arvioitavaksi, ei edes esteellisyys
siinä tilanteessa, jossa tämä osallistuu virkamiesten ministerin kanssa käymään
neuvotteluun.

Sitä vastoin ministerin ja virkamiehen toimintaan Sundqvistin asiassa
esteellisyysarviointia voitaneen soveltaa, joko HM 16 §:n tai ehkä jopa hallin-
tomenettelylain perusteella (ks. ed. 2.3.).

Asiaa valmistelleiden ja esitelleiden virkamiesten osalta ei näy viittauksia
esteellisyysperusteen olemassaoloon.

Ministeri Alhon osalta on viitattu ensi sijassa siihen, että Alho ja Sundqvist ovat
saman puolueen jäseniä. Tämä seikka olisi ehkä antanut aihetta viedä asia epävirallisesti
koko hallituksen käsittelyyn. En kuitenkaan voi pitää sitä sellaisena asianhaarana, että
luottamus Alhon puolueettomuuteen olisi sen johdosta oikeudellisella tasolla vaarantunut.

4.4. Ministerin selonottovelvollisuudesta päätöksentekotilanteessa

Muistutuksen tekijät vaativat selvitettäväksi, hankkiko ministeri Alho kaikki asian
ratkaisemiseen vaikuttavat tiedot ennen kysymyksessä olevan toimiohjeen antamista.

Epäilykset selvityksen puuttumisesta näyttävät erityisesti kohdistuvan siihen, oliko
kaikki keinot käytetty Ulf Sundqvistin maksettavaksi tuomitun vahingonkorvauksen
pakkoperinnässä siihen saakka, että korvausmäärän tuntuva huojentaminen sopimuksella
ilmeni ainoaksi keinoksi tulouttaa vahingonkorvaussumma edes osittain Arsenal-Silta Oy:
lie.

Tältä osin ministeri Alhon käytettävissä oli viimeksi 1.9.1997 päivätty
ulosottoselvitys, jossa perintä todettiin käytännössä tuloksettomaksi.

Tuloksettomuusarviointiin näkyvät yhtyneen myös ne kaksi virkamiestä (Väisälä,
Kilpelä), joiden asiana oli valtiovarainministeriössä valvoa valtion vakuusrahaston
puolesta pakkoperinnän toimittamista sekä valmistella siihen liittyvät asiat ministerin
päätettäviksi. Toinen heistä esitteli toimiohjeen antamisen ministerille.

Sundqvistiin kohdistuneiden pakkoperintäyritysten yhteydessä on syntynyt joukko
asiakirjoja. Edellä olen jo maininnut niistä nousevasta vaikutelmasta, ettei pakkoperinnän
epäonnistumisen syynä kenties olekaan ollut Sundqvistin maksukyvyttömyys vaan hänen
maksuhaluttomuutensa. En ole prosessioikeuden enkä ulosottotoimen asiantuntija, mutta
yleisen lakimieskoulutuksen pohjalta saatan asettaa kyseenalaiseksi, onko kaikki
oikeudelliset keinot asiassa käytetty loppuun. Tulovirta on ollut runsas, ja tilitapahtumia
ilmeisesti varsin paljon Sundqvistin luotollisilla sekkitileillä. Näiden kahden luotollisen
tilin, maksimiltaan kumpikin 100.000 markkaa, alkuperä, samoin kuin Merita-Pankista
otetun 800 000 markan suuruisen luoton alkuperäinen ja todellinen käyttötarkoitus
näyttävät kokonaan jääneen selvittämättä.
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Tuollaisilla selvityksillä olisi tietenkin ollut olennainen merkitys arvioitaessa eri
keinoja tulouttaa Arsenal-Silta Oy:lie sen vahingonkorvaussaatava.

Olisiko ministeri Alhon pitänyt kiinnittää huomiota tällaisiin seikkoihin? Olisiko hänen
pitänyt jättää korvauksen huojentamista koskeva toimiohje antamatta, jotta tehostetuille
ulosottotoimille olisi jätetty tilaa?

Vastauksen antamisen lähtökohtana ovat ministerin asema hallinnonhaaransa
johdossa ja hallintokoneiston yleiset toimintaperiaatteet. Kun kysymykseen vastaaminen
viime kädessä on yhteydessä myös ministerivastuulain 7 §:n tulkintaan, palaan tähän
asiaan seuraavassa jaksossa.

5. Päätelmät

Ministerivastuulain (VAL) 7 §:ssä säädetään:

"Lainvastaisena menettelynä, josta valtioneuvoston jäsen tahi oikeuskansleri voidaan
tämän lain mukaan panna syytteeseen, pidettäköön:

jos hän virkatoimessaan on ollut avullisena ilmeiseen laittomuuteen tahi sitä edistänyt;
jos hän maan ilmeiseksi vahingoksi on tahallansa väärinkäyttänyt virka-asemaansa,

mikä menettely on katsottava virkarikokseksi;: taikka
jos hän muuten jossain virkatoimessaan on selvästi lainvastaisesti menetellyt."

VAL 7 §:llä on rajoitettu ministerin oikeudellista vastuuta tavanomaista virka-
rikosvastuuta suppeammaksi liittämällä kuhunkin kolmeen kohtaan lisäedellytyksiä,
kuten "ilmeinen", "maan ilmeinen vahinko" ja "selvästi". Sallitun riskin alue ministerin
virkatoiminnassa osoitetaan normaalia virkatoimintaa laajemmaksi. Syyksiluettavuus -
voidaanko tunnusmerkistön mukainen teko rangaista myös tuottamuksellisena - näyttäisi
taas määräytyvän niiden normien mukaan, jotka VAL 7 §:ää lähinnä rikoslaissa
täydentävät.

Edellä olen päätynyt siihen, ettei Arsenal-Silta Oy:n Ulf Sundqvistin kanssa tekemä
sopimusta voi selittää sisällöltään lainvastaiseksi muutoin kuin lähtemällä siitä, että se
poikkeamalla johdonmukaisesta käytännöstä poikkeaa yhdenvertaisuusperiaatteesta.
Edellä olen myös todennut, ettei tällainen tulkinta ole vahvemmin perusteltavissa kuin
päinvastainenkaan tulkinta.

Tämän jälkeen palaan kysymykseen selonottovelvollisuudesta. Materiaalisena
lähtökohtana on se, että tarkempi selvitys saattaa osoittaa Ulf Sundqvistia koskeneen
ulosottoasian huonosti ja tehottomasti hoidetuksi.

Ministerin päätettäviksi tulee runsaasti asioita, niin yksittäistapauksia koskevia
ratkaisuja kuin yleisluontoisia päätöksiä. Sen ohessa hän osallistuu kollegion jäsenenä
valtioneuvoston yleistunnon ratkaisuihin, ja myötävaikuttaa tasavallan presidentin
päätöksentekoon.

Ministerin rationaalin ja lainmukaisen päätöksenteon mahdollisuus säilytetään
pääasiallisesti sillä, että ratkaisut, jotka ministeri tekee tai joiden tekemiseen hän
osallistuu, tapahtuvat virkamiesvalmistelun jälkeen ja virkamiehen esittelystä. Ministeri
on oikeutettu pääsääntöisesti luottamaan siihen, että virkamiesvalmistelu on huolellisesti
toimitettu ja ettei esittelijä esittele lainvastais-
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ta päätöstä.
Ministeri tietysti vastaa virkatoimistaan ministerivastuulain mukaan, mutta juuri

sanottu on otettava huomioon arvioitaessa, onko ministeri rikkonut virkavelvollisuuttaan.
Ministerin selonottovelvollisuutta selvästi kaventaa oikeus luottaa siihen että

valmisteleva ja esittelevä virkamies on hoitanut toimensa huolellisesti. Ministeri on
kylläkin huolellisesti velvollinen itse perehtymään hankittuihin asiakirjoihin, mutta tuskin
oikeudellisesti velvollinen pyytämään lisäselvityksiä tai lisätoimenpiteitä, ellei siihen ole
ilmeistä syytä, ilmeistä sellaisellekin henkilölle, jolla ei ole alan erikoiskoulutusta.

Juuri mainittu luottamusperiaate, joka voidaan johtaa esimerkiksi VAL 7 §:n 3
kohdassa olevasti "selvästi lainvastaisesti" -varauksesta, liittyy siihen, että ns. sallitun
riskin alue on ministerin virkatoiminnassa normaalia virkatoimintaa laajempi.

Ministeri Alholle tuskin voi sälyttää Sundqvist-sopimuksen yhteydessä
selonottovelvollisuutta, joka menee yli virkamiesvalmistelun tuottaman tiedon.

Asiakirjojen mukaan huojennusprosessi lähti liikkeelle siten, että Sundqvist teki
asiasta aloitteen, jota virkamiehet aluksi käsittelivät ja lopuksi siirsivät Alholle alustavaa
neuvotteluratkaisua varten. Sovitteluehdotus lopulliseksi huojennusmääräksi tuli
asiakirjojen mukaan toimitusjohtaja Matinlassilta, mutta tämä tapahtui keskustelussa,
jossa myös asianomaiset virkamiehet ovat paikalla.

Luonnollisesti voi tässä jäädä kysymään, ovatko valtiovarainministeriön
virkamiehet riittävän huolellisesti valvoneet pakkoperinnän tehokkuutta. Kysymykseen
vastaaminen ei kuitenkaan kuulu tämän muistutusasian yhteyteen.

Toisaalta Alhon ilman virkamiesvalmistelua 10.9.97 tekemä päätös Sundqvistin koskevan
täytäntöönpanon keskeyttämistä jättää hänet tässä kohtaa ilman sitä tukea, minkä
luottamus esittelijän toimiin antaisi. Asiakirjojen mukaan hall.siht. Nuutinen oli 29.8.97
alustavan neuvotteluratkaisun tekemisen yhteydessä esittänyt Alholle, että ulosottoseikat
tulisi vielä kerran selvittää, minkä ehdotuksen Alho oli torjunut juuri siihen nähden, että
asia oli juuri päätetty sopia.

Perusteen sopimattomuutta ei voi kokonaan kiistää. Sitä paitsi viikkoa myöhemmin
tehty sopimus olisi joka tapauksessa aiheuttanut täytäntöönpanon raukeamisen.

Sopimusta koskevassa päätöksentekomenettelyssä jää Alhon viaksi kuitenkin se
seikka, että hän teki 10.9.1997 täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan päätöksen
ilman virkamiesvalmistelua ja esittelyä.

Virhe on vähäinen, mikä seikka ei kuitenkaan sinänsä vie tointa VAL 7§:n
tosiseikaston ulkopuolelle. Mutta tähän on lisättävä, että ministeriössä vallitsevan
käsityksen mukaan toimiohjeen antaminen ei vaadi määrämuotoa. Minusta käsitys ei ole
lainmukainen, mutta "selvän lainvastaisuuden" edellytys jää ehkä tämän virkamiestenkin
puoltaman käsityksen vuoksi puuttumaan.

Ministeri Arja Alhon viaksi ei muistutuksessa mainitussa asiassa ole luettavissa
ministerivastuulain 7 §:ssä tarkoitettua lainvastaista menettelyä.



35

Herra puheenjohtaja

Ministerivastuujärjestelmällä on kaksinainen tausta.
Kun kuninkaan katsottiin olevan vastuuton eli häntä ei voitu tuomita rangaistukseen, hänen

ministeriensä tuli kantaa vastuu kuninkaan rangaistavista teoista.
Nyt vireillä olevassa tapauksessa ei ole kysymys tästä.

Ministerit on asetettu virkamiehiä löyhemmän rikosoikeudellisen vastuun alaisuuteen. On
lähdetty siitä, että ministerit ovat poliittisia johtajia, joiden ei tarvitse huolehtia tavallisen virkamiehen
tavoin tekojensa jokaisen yksityiskohdan lainmukaisuudesta. Tällaisia virkamiesten rangaistavia tekoja
ovat mm.  huolimattomuus ja ymmärtämättömyys.

Kaikilla ministereillä on käytettävissä riittävästi juristeja päätöksenteon lainmukaisuuden
tarkistamiseen. Ministeririkoskriminalisoinnit ovat esittelijä-virkamiesten suuren lukumäärän johdosta
vanhentuneet, ja hallitusmuoto 2000 esittää järjestelmää muutettavaksi. Uudessakin säännösmuotoilussa
näkyy ministeririkoksen perusidea, eli vain selkeät laittomuudet rangaistaan (jos "tämä tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai
menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti"). Toisin sanoen teon selkeä ja avoin
lainvastaisuus halutaan säilyttää kriminalisoinnissa. ( Perustuslaki 2000, Oikeusministeriö).

Ministerit on haluttu asettaa selkeästi vähäisemmän oikeudellisen vastuun piiriin kuin muut
virkamiehet. Minusta tälle ei ole perustetta, mutta tämä on komitean kanta. Se on sittemmin hyväksytty
yleisesti lausuntokierroksellakin.

Ministeririkokset edellyttävät selkeää tietoisuutta teon lainvastaisuudesta. Ministeririkosten
kirjoitustapa ei ole onnistunut. Säännökset toistavat itseään.

Valtiosääntöjuristina en ole pätevä analysoimaan näitä kriminalisointeja. Maallikkomaisesti
sanoisin kuitenkin, että kahta asiaa edellytetään:

-selkeä henkilökohtainen hyöty (salaojaputkijuttu/koplaus)
-valtiolle aiheutuva vakava vahinko

Mitkä virkatoimet ovat oikeudellisen ministerivastuun alaisia.

Ministeri toimii nykyaikana useissa sellaisissa tehtävissä, joita ministerivastuulain
säätämisen aikaan ei tunnettu. Tämän vanhan lain pääsisältö oli se, että ministeri vastaa
oikeudellisesti tehtävistään 1. tasavallan presidentin esittelyssä 2. valtioneuvoston
yleisistunnossa ja 3.ministeriönsä päällikkönä tekemistään päätöksistä.

Nyttemmin ministerit toimivat iltakoulussa, ministeriryhmissä, edus-
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kuntaryhmissä, ministerivaliokunnissa jne. Jopa poliittiset puheenvuorot ministerin roolissa ovat
ministerivastuun alaisia ( "tappajat" -puheenvuoro /liikenneministeri, oikeuskansleri
iltakoulussa).

Mielestäni on selviö, että ministeri Arja Alho on oikeudellisessa vastuussa sekä
ministerinä varmennuksesta tekemistään päätöksistä, että kaikista muista toimenpiteistään niissä
neuvotteluissa ja kokouksissa, joihin asiakirjoissa viitataan.

Ministeri Arja Alhon toiminnan oikeudellinen arviointi, ja ministeririkossäännösten
soveltuminen häneen, ei ole valtiosääntöoikeudellinen kysymys. Se on rikosoikeutta ja
rikostutkinnallinen asia. Kysymys on perimmältään hänen motiiveistaan.

Ministeri tekee päätöksiä suurista valtioon liittyvistä rahasummista. Tästä syystä
ministeri on ankaran sekä poliittisen että oikeudellisen vastuun kohteena silloin kun valtion p
varoista on kysymys (Salaojaputkijuttu).

Jos on osoitettavissa, että ministeri Alho on tahallaan virka-asemassaan painostanut
virkamiehiä tekemään sopimuksen Ulf Sundqvistin eduksi, ja se on tuottanut maalle vahingon,
tunnusmerkistö täyttyy. Se, että Sundqvistin kanssa tehtiin sopimus, tuotti valtiolle varoja.
Mielestäni se moraalinen "vahinko", johon erinäisissä asiakirjoissa viitattiin, ei täytä
rikostunnusmerkistöä.

Jääviyssäännös hallintomenettelylaissa on hyvin tulkinnanvarainen. Pelkästään samaan
puolueeseen kuuluminen ei mielestäni tee ministeriä esteelliseksi. Mielestäni valtioneuvoston
jäsenen mahdollista esteellisyyttä voidaan arvioida hallintomenettelylain mukaan. Lain 10.1 §:n
6. kohta on hyvin tulkinnanvarainen, ja sitä voidaan soveltaa, mikäli on esitettävissä
konkreettisia perusteita.

KKO:n päätös. Mielestäni tapaus ei nosta esiin ylimpien valtioelinten
valtasuhderikkomuksia. KKO:n päätöksessä määrätystä korvauksesta voidaan luopua, jos se
katsotaan valtion edun mukaiseksi.

Asian siirtäminen yleisistuntoon. Kysymyksessä on poliittinen harkinta, joten
laillisuudesta ei ole kysymys. Velvollisuutta siirtoon ei ole.

Ilkka Saraviita


