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Edustaja Kankaanniemen ym. tekemä muistutus ministeri
Arja Alhon virkatoimen lainvastaisuudesta

Tarkastelen ensiksi joitakin Ministerivastuunlain soveltamiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä ja pyrin sen

jälkeen arvioimaan muistutuksessa tarkoitettua asiaa.

Ministerivastuulain mukaan tehdyn muistutuksen käsittelyssä perustuslakivaliokunnan tehtävänä on lain 4

§:n mukaisesti antaa eduskunnalle lausunto tapahtuneen mahdollisesta lainvastaisuudesta. Lausuman tulee

sisältää kannanotto siihen, onko asiassa menetelty lainvastaisesti sekä, jos näin on laita, onko kyseessä

sellainen lainvastaisuus, jota tarkoitetaan MinVastL 7 §:ssä ja joka siis voi johtaa syytteeseen

valtakunnanoikeudessa. Valiokunnan tehtävänä ei sen ole lausua syytteeseenpanemisesta mitään, vaan

syytteeseenpanoratkaisun tekeminen kuuluu yksinomaan täysistunnolle. Valiokunnan tehtävänä ko.

muistutuksen käsittelyssä ei toisaalta ole esittää muita kuin tapahtuneen juridisia arvioita.

Syytteeseenpanoratkaisun tekemisessä täysistunto ei ole oikeudellisesti sidottu valiokunnan lausunnossaan

esittämään kantaan tapahtuneen lainvastaisuudesta ja siitä, onko tapahtuneeksi katsottu lainvastaisuus

sellainen, jota tarkoitetaan MinVastL 7 §:ssä.

Se, mitä menettelyjä valiokunnassa tällä tavoin arvioidaan, määräytyy lähtökohtaisesti muistutuksen sisällön

mukaan. Valiokunnan on siten mietinnössään otettava kantaa kaikkiin niihin menettelyihin, joiden

mahdolliseen lainvastaisuuteen muistutus kohdistuu. Kun valiokunnalla toisaalta on MinVastL 3 §:n mukaan

oikeus myös oma-aloitteisesti ryhtyä jonkin asian käsittelyn yhteydessä tutkimaan ministerin tai

oikeuskanslerin tai eduskunnan oikeusasiamiehen virkatoimen lainmukaisuutta, voi valiokunta käsitellä asiaa

laajemmin kuin valiokunnalle lähetetyssä muistutuksessa on tarkoitettu.

Ministerivastuulaissa tarkoitettu lainvastaisuus voidaan toteuttaa sekä positiivisella teolla että
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laiminlyönnillä. Jossain määrin epäselvää on ollut, vaaditaanko lainvastaisuuteen tässä tahallisuutta vi

riittääkö tuottamus. MinVastL 7 §:n toisen kohdan osalta asia on selvä, koska tuossa lainkohdassa viitataan

virka-aseman tahalliseen väärinkäyttämiseen maan ilmeiseksi vahingoksi. Säännöksen ensimmäisessä ja

kolmannessa kohdassa ei sen sijaan suoraan viitata tahallisuuteen tai luottamuksellisuuteen. Siitä seikasta,

että yhdessä kohdassa nimenomaan mainitaan tahallisuudesta ja muissa kahdessa kohdassa ei, ei ehkä

suoraan voida tehdä vastakohtaispäätelmää, jonka mukaan ko. muissa kohdissa olisi tarkoitettu myös

tuottamuksellista lainvastaista toimintaa. Kirjallisuudessa on kuitenkin yleensä lähdetty siitä, että myös

tuottamuksellisuus voi perustaa MinVastL 7 §:n ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa tarkoitetun

vastuullisuuden (Hidén, Säädösvalvonta Suomessa I, Eduskuntalait, Vammala 1974, ss. 103-105). Myös

perustuslakivaliokunnan käytäntö ministerivastuukysymyksissä tukee tätä kantaa. Varhaisempiin

tapauksiin tässä menemättä voidaan todeta, että ministerisyytteen nostamiseen johtaneissa ns.

Salaputkijutussa vuoden 1953 valtiopäivillä (prvm 14/53 vp) ja ns. Kätilöopiston jutussa vuoden 1960

valtiopäivillä (prvm 11/60 vp) valiokunta käytti perusteluja, jotka selvästi viittaavat siihen, että

tuottamuksen katsottiin riittävän toteuttamaan MinVastL 7 §:ssä tarkoitetun lainvastaisuuden (Esim. "...

olisi kuitenkin pitänyt havaita...", "...oli täytynyt havaita...", "...olisi pitänyt varoa..." sekä toteamus

lainvastaisuuden tapahtumisesta varomattomuudesta ja laiminlyönnistä). Myös ns. Valco-asiassa annetussa

mietinnössä (prvm 16/81 vp) on viitattu siihen, että asiaan vaikuttavat tiedot saatetaan jättää esittämättä

tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Ns. La Esondida-asiassa ja ns. Wärtsilän Meriteollisuus OY:n asiassa

antamissaan mietinnöissä (prvm 1/89 vp ja prvm 4/90 vp) sekä nyt viimeksi ministeri Juhantalon asiaa

koskevassa mietinnössä (prvm 5/93 vp) valiokunta lyhyesti toteaa, että MinVastL 7 §:ssä ensiksi ja

viimeksi mainittu menettely voi toteutua sekä tahallisella että tuottamuksellisella teolla.

Ministerivastuulain 7 §:n soveltamisessa voidaan siten lähteä siitä, että myös tuottamuksellinen

virheellinen menettely tai laiminlyönti ministerintehtävien hoitamisessa voi perustaa säännöksen

ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa tarkoitetun lainvastaisuuden. Kun noissa lainkohdissa kuitenkin

edellytetään lainvastaisuuden ilmeisyyttä tai selvyyttä, jää noiden lainkohtien mukaisten edellytysten

täyttymiseen tuottamuksellisella menettelyllä kuitenkin vain hyvin rajoitettu mahdollisuus.

Ministerivastuulain 7 §:n soveltamisessa joudutaan ottamaan kantaa myös siihen, minkälaista



menettelyä säännös koskee. Säännöksen toinen kohta koskee tilannetta, jossa ministeri "... maan ilmeisesi

vahingoksi on tahallansa väärinkäyttänyt virka-asemaansa...". Jo lainkohdan sanonnan perusteella on

selvää, että kyseessä ei tässä tarvitse olla virkatoimi. Riittävää on jo se, että ministeri on muussa

yhteydessä tahallaan käyttänyt hyväkseen ministeriydestä johtuvia mahdollisuuksia ja on tällä menettelyllä

aiheuttanut maalle ilmeistä vahinkoa. Säännöksen ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa taas

nimenomaisesti edellytetään, että kyseessä on menettely virkatoimessa. Tätä vaatimusta ei voida käsittää

niin ahtaasti, että se koskisi vain ministerin toimia virallisten päätösten tekijänä tai viralliseen päätöksente-

koon osallistujana.

Kuten Salaputkijutun, Kätilöopistojutun, Valco-asian ja nyt viimeksi Juhantalon asian yhteydessä

esitetyistä valiokunnan kannanotoista ilmenee, virkatoimeen on tässä luettava myös ministerin

ministerinasemassaan suorittamat toimet virallista päätöksentekoa edeltävissä valmisteluvaiheissa.

Virkatoimiin on luettu myös ministerin virkahuoneessaan ministeriön toimialaan kuuluvasta asiasta

antama haastattelu (prvm 26/75 vp) ja oikeuskanslerin toiminta sinänsä epäviralliseksi katsotussa

hallituksen iltakoulussa (prvm 7/77 vp). Vuoden 1982 valtiopäivillä valiokunta katsoi (prvm 32/82 vp),

että hintavalvontalaissa tarkoitetun neuvottelukunnan puheenjohtajana toimimista oli pidettävä

ministerivastuulain tarkoittaman oikeudellisen vastuun piiriin kuuluvana toimintana siltä osin kuin

valtioneuvoston jäsen oli samanaikaisesti ollut hinta-asioista vastaava ministeri ja tuon neuvottelukunnan

puheenjohtaja. Samansuuntainen oli valiokunnan kanta vuoden 1990 valtiopäivillä annetussa mietinnössä

(prvm 4/90 vp), jossa valiokunta katsoi, että ministerin toiminta vientitakuulaitoksen hallintoneuvoston

puheenjohtajana oli ollut ministerivastuulain tarkoittaman oikeudellisen vastuun piiriin kuuluvaa, kun hän

samanaikaisesti oli ollut ulkomaankauppa-asioista vastaava valtioneuvoston jäsen. Virkatoimiin on

ministerivastuulain soveltamisessa luettu myös se, mitä ministeri virallisesti saattaa eduskunnan tai sen

elinten tietoon (Valco-asia) ja ulkoasiainministerin maan ulkopolitiikkaan liittyvistä asioista vieraan maan

suurlähetystössä tuon maan diplomaattisen edustajan kanssa käymät keskustelut (prvm 8/89 vp).

Jo joissakin varhemmissa perustuslakivaliokunnan kannanotoissa tulee näkyviin se merkittävä seikka, että

MinVastL 7 §:ssä tarkoitetun virkatoimen ei tarvitse olla säännöksin järjestettyä toimintaa, vaan

kysymykseen voivat tulla esim. sellaiset varsinaisia ratkaisuja valmistelevat toimet, jotka ovat vain

käytännön vakiinnuttamia tai vain asian laadun sanelemia. Tämä



4

käsitys tulee hyvin selvästi esille myös valiokunnan kannanotossa Juhantalon asiassa (prvm 5/93 vp).

Valiokunta totesi siinä mm.: "... ei valiokunnan käsityksen mukaan ministerin lainvastaisen menettelyn

ehdottomaksi edellytykseksi pidä asettaa sitä, että menettely merkitsee johonkin nimenomaiseen

säännökseen tai määräykseen perustuvan velvollisuuden rikkomista. Ministerin vastuunalaisuus voi

pohjautua myös yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin, kuten hyvään hallintotapaan."

-----------------

Ministeri Alhon toimintaa koskevassa muistutuksessa on käytetty muotoiluja, jotka viittaavat siihen, että

muistutuksen tekijät ovat katsoneet ministeri Alhon menettelyn olleen juuri MinVastL 7 §:n toisessa

kohdassa tarkoitetulla tavalla lainvastaista, siis virka-aseman tahallista väärinkäyttämistä maan ilmeiseksi

vahingoksi. Vaikka tämä olisikin muistutuksen tekijöiden tarkoitus, ei tällainen "rubrisointi" mitenkään

sido tai vapauta valiokunnan harkintaa asiassa, vaan valiokunta joutuu arvioimaan ko. menettelyjä koko

MinVastL 7 §:n säännöksen puitteissa.

Muistutuksessa ei ole lausuttu selvärajaisesti, mitkä ministeri Alhon menettelyt tässä asiassa on katsottu

laillisuudeltaan kyseenalaisiksi. Muistutuksessa on kuitenkin viitattu ministeri Alhon päätökseen hyväksyä

entisen pääjohtajan Ulf Sundqvistin kanssa tehtävä sopimus hänen maksettavakseen tuomitun

vahingonkorvauksen suorittamisesta määrältään alennettuna. Tämän päätöksen tekemistä voidaan tässä

perustellusti pitää sellaisena tekona, johon muistutus kohdistuu ja johon siten on otettava valiokunnassa

kantaa. Muistutuksessa on lisäksi viitattu selvitys- ja perintätoimien keskeyttämiseen ja pidetty

keskeyttämismenettelyn laillisuuden selvittämistä tarpeellisena. Kun valiokunnasta toimitetun materiaalin

mukaan ministeri Alho nähtävästi on suorittanut toimia käynnissä olleen täytäntöönpanon

keskeyttämiseksi, on mielestäni perusteltua tässä katsoa muistutuksen kohdistuvan myös näihin toimiin

sillä tavoin, että valiokunnan on niihin otettava kantaa. Näiden "tekojen" laillisuuden arviointiin tietysti

voivat vaikuttaa myös niihin liittyvät menettelyt ja tapahtumat.

Ministeri Alhon menettelyn tutkimisessa ei muiden tahojen - esimerkiksi valtiovarainministeriön

virkamiesten tai Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n päätöksentekijöiden - menettely ole

selvityksen tai juridisten arviointien kohteena. Näiden tahojen toimiin on tässä sen



vuoksi syytä kiinnittää huomiota vain sikäli kuin ne vaikuttavat ministeri Alhon toimien arviointiin.

Ministeri Alhon päätös 18.9.1997 mm. Ulf Sundqvistin kanssa neuvotellun sopimuksen hyväksymisestä

Ensimmäisiä kysymyksiä tässä on se, onko päätös katsottava virkatoimeksi Ministerivastuulain 1 §:ssä ja

7 §:ssä tarkoitetussa mielessä. Minusta tästä ei voi valtion vakuusrahastoa koskevan lain säännökset ja

toisaalta perustuslakivaliokunnan käytännön huomioon ottaen olla mitään epäilystä.

Ensi vaiheen kysymyksiä on myös se, onko päätöksen tekeminen kuulunut tässä asiassa ministeri Alhon

toimivaltaan. Osana tätä kysymystä on se, olisiko ministeri Alhon oikeudellisesti arvioiden pitänyt siirtää

asia valtioneuvoston käsiteltäväksi. Valtion vakuusrahastosta annetun lain 3 §:mukaan rahasto on valtion

talousarvion ulkopuolinen rahasto, jota hoitaa ministeriö. Lain 1 §:n 4 momentin mukaan rahasto voi

omistaa osakkeita ns. omaisuudenhoitoyhtiössä. Omaisuudenhoitoyhtiöllä voi olla osakeomistukseen

perustuva määräysvalta toisessa samaa tarkoitusta varten olevassa osakeyhtiössä, jolloin viimeksimainittu

on myös omaisuudenhoitoyhtiö. Jos olen käsittänyt oikein, tässä asiassa vahingonkorvausjutuissa

kantajana ollut Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy on juuri tällainen omaisuudenhoitoyhtiö, jonka

osakekannan miltei kokonaan omistaa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy. Valtion vakuusrahastosta

annetun lain 14 §:n 2 momentin mukaan ministeriö käsittelee mm. asiat, jotka koskevat "toimiohjeiden

antamista" edellä mainituille lain 1 §:n 4 momentissa tarkoitetuille yhtiöille "samoin kuin valtion etujen

turvaamista sekä yhtiöitä yhteisesti koskevia hallintoperiaatteita". Valtioneuvoston ohjesäännön 19 §:n

mukaan valtiovarainministeriön toimialaan kuuluu mm. valtion vakuusrahasto ja Omaisuudenhoitoyhtiö

Arsenal Oy. Valtioneuvostosta annetun lain 9 §:n mukaan ministeriössä päätettävän asian ratkaisee

ministeriön päällikkönä oleva ministeri taikka muu valtioneuvoston jäsen, joka käsittelee ministeriön

toimialaan kuuluvia asioita, taikka ministeriön virkamies. Valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:n

säännöksessä toistetaan säännös ministeriössä toimivan ministerin toimivallasta ja todetaan lisäksi, että

muut kuin periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat voidaan kuitenkin antaa ministeriön esittelijöinä

toimivien virkamiesten ratkaistaviksi. Ministeriön vahvistaman
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valtion vakuusrahaston työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin 4) kohdan mukaan ministerin ratkaistaviksi

kuuluvat aina mm. tässä tapauksessa puheenaolevan kaltaisen sovintotarjouksen hyväksymistä koskevat

asiat. Valtiovarainministeriön työjärjestys ei nyt ole ollut käytettävissäni. En myöskään ole tarkistanut

minkälaiseksi on yksityiskohdissaan muodostettu työnjako valtiovarainministeriössä toimivien ministerien

välillä. Edellä todettujen säännösten nojalla lähden kuitenkin siitä, että ko. päätöksen tekeminen asiassa on

sinänsä kuulunut ministeri Alhon tehtäviin.

Jonkinlaista tulkintaongelmaa edellä sanotun suhteen merkitsee kyllä se, mitä vakuusrahastoa koskevien

asioiden käsittelystä valtioneuvostossa on muuten säädetty. Valtioneuvostosta annetun lain 7 §:n mukaan

HM 40 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvostolle kuuluvat asiat käsitellään ministeriössä, "jollei niitä

laissa tai asetuksessa säädetä ratkaistaviksi yleisistunnossa." Tällaisia "valtioneuvostolle kuuluvia" asioita

ovat HM 40,1 §:n mukaan yleisesti asiat jotka on laissa tai asetuksessa säädetty "valtioneuvoston tai

ministeriön" päätettäviksi. Laissa ministeriön päätettäviksi säädetyt asiat ovat siten (myös) niitä asioita,

jotka voidaan HM 40,2 §:n ja valtioneuvostosta annetun lain em. 7 §:n mukaisesti asetuksella osoittaa

ratkaistaviksi yleisistunnossa. Valtioneuvoston ohjesäännössä on siten voitu säätää, kuten sen 9 §:n 8)

kohdassa nyt tehdään, että valtion vakuusrahastoa koskevat asiat käsitellään yleisistunnossa. Mitä kaikkea

tämä menettelytapasäännös voisi tarkoittaa esim. suhteessa valtion vakuusrahaston määräysvallassa olevia

omaisuudenhoitoyhtiöitä koskeviin päätöksiin, ei ehkä ole rajoiltaan selvää. Samassa valtioneuvoston

ohjesäännössä oleva valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita koskeva 19 §:n 1 momentin 29)

kohta ja 2 momentti koskevat sinänsä vain ministeriön toimialaan kuulumista ja siten esim. sitä, mistä

ministeriöstä asiat valmistellaan, ei sen sijaan ainakaan välttämättä sitä, millä tasolla asioista päätetään.

Viimeksi mainitut säännökset ja valtion vakuusrahastosta annetut säännökset ja niiden nojalla jo seuratun

käytännön huomioon ottaen voidaan mielestäni kuitenkin katsoa VNOS 9 §:n 8) kohdan säännöksestä

huolimatta, että po. päätöksen tekemisvalta on kuulunut ministeri Alholle.

Edellä lausuttuun liittyen voidaan vielä kysyä, onko po. päätöksen tekemiseen ehkä liittynyt sellaisia

piirteitä, että päätöksenteko olisi pitänyt siirtää valtioneuvostolle. Hallitusmuodon 40 §:n 2 momentin

mukaan yleisistunnossa ratkaistaan "laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut asiat,

joiden merkitys sitä vaatii". Säännös on käytännössä ensi sijassa



ohje lainsäätäjälle. Valtioneuvostosta annetun lain 8 §:n mukaan yleisistunnossa ratkaistavaksi voidaan

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 esittelystä. Siitä, olisiko nyt puheena oleva päätös ollut syytä

siirtää siihen liittyvien periaatekysymysten vuoksi yleisistunnon tehtäväksi tai ainakin keskustella siitä

valtioneuvostossa, voidaan esittää erilaisia näkemyksiä. Jos rajoitutaan puhtaasti oikeudellisiin arvioihin,

on minusta kuitenkin selvää, että ministeri Alholla ei ole ollut voimassaolevien säännösten nojalla

velvollisuutta saattaa em. päätösasiaa käsiteltäväksi valtioneuvostossa.

Asian käsittelyssä on tuotu esiin myös kysymys, oliko ministeri Alho esteellinen tekemään ko. päätöstä,

koska siinä tarkoitettu sopimus tuli tehtäväksi hänen oman puolueensa entisen puheenjohtajan kanssa.

Tässä kohden näyttäisi voivan tulla kyseeseen lähinnä se jäävillisyys-peruste, jota tarkoittaa

hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6) kohta. Sen mukaan virkamies on esteellinen "jos luottamus

hänen puolueettomuuteensa muuten erityisesti syystä vaarantuu". Säännös on väljä ja sen perusajatus

näyttäisi olevan enemmän siinä, miten ulkopuolelta tosiasiassa luotetaan, kuin siinä, onko todella

olemassa joitain virkamiehen puolueettomuutta heikentäviä tekijöitä. Vaikka jo pelkät puoluesiteet

epäilemättä voivat vaikuttaa ulkopuolisiin luotettavuuskäsityksiin, jäävät ne mielestäni kuitenkin - jos

konkreettisia lisäpiirteitä ei voida esittää - oikeudellista esteellisyyttä luovien tekijöiden ulkopuolelle.

Pelkän saman puolueen jäsenyyden katsominen esteellisyyttä luovaksi tekijäksi johtaisi käytännössä

helposti kestämättömiin tuloksiin. Se seikka, että tässä on kyse puolueen entisestä puheenjohtajasta, ei

mielestäni voi oikeuttaa toisenlaisen päätelmän tekemiseen.

Edellä todetun mukaan ministeri Alholla on ollut toimivalta päätöksen tarkoittamassa asiassa. Toisin kuin

asian ympärillä on välillä annettu ymmärtää, toimivalta ei tässä mitenkään ole samaa kuin velvollisuus

tehdä asiassa sellainen päätös kuin tehtiin tai edes velvollisuus tehdä asiassa suunnilleen tällainen päätös

suunnilleen tällaisessa ajassa.   Kun kysymys on sopimuksen tekemisestä siitä, mitä tuomioistuin on jo

lainvoimaisesti ratkaissut, on sopimuksentekijöillä ja sopimuksen hyväksyjillä lähtökohtaisesti hyvin suuri

harkintavalta sekä sopimuksen sisällön suhteen että sen suhteen, tehdäänkö lainkaan sopimusta.

Merkittävän harkintavallan olemassaolo merkitsee muistutusasian käsittelyssä ainakin periaatteessa

velvollisuutta selvittää, onko tehty päätös sisällöllisesti lainmukainen, pysynyt päätöksentekijälle

kuuluvan har-
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kintavallan puitteissa.

Ainoa päätöksen sisältöä koskeva oikeudellinen - muut näkökohdat on tässä sivuutettava -ongelma

näyttäisi tässä voivan olla päätöksen sisällön suhde perustuslain yhdenvertaisuus-normiin (HM 5 §). Tässä

kohden voidaan nähdä jonkinlaisena esikysymyksenä se, koskeeko perustuslain yhdenvertaisuusnormi tätä

tilannetta kun sopimuksessa on viime kädessä ja muodollisesti kysymys kahden yksityisoikeudellisen

subjektin, omaisuudenhoitoyhtiön ja yksityishenkilön, välisestä sopimuksesta ja yksityisoikeudellisten

subjektien väleihin perusoikeuksien suoja ulottuu tosiasiassa vain varsin rajoitetusti. Minusta tässä on

kuitenkin lähdettävä siitä, että ministeri Alhon päätöksenteko asiassa on virkatoimen tekemistä,

viranomaiselle kuuluvan julkisen kompetenssin käyttämistä. Hallitusmuodon 5 §:n säännökset koskevat

väistämättä myös tällaista päätöksentekoa. Tätä näkemystä vahvistaa perusoikeusuudistuksen jälkeen

myös se, että HM 16 a §:n 1 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja

ihmisoikeuksien toteutuminen. Perusoikeusuudistuksen kokonaisuudessa tähän säännöksen velvoittamaan

julkiseen valtaan mielestäni selvästi kuuluvat myös julkiset viranomaiset. Sillä seikalla, että lopullisen

sopimuksen tekijöinä ovat olleet yksityisoikeudelliset subjektit, ei tässä ole merkitystä, koska ministeri

Alhon päätös on ollut oikeudellisesti merkittävä edellytys juuri tietynsisältöisen sopimuksen tekemiselle ja

ministeri on ollut päätöksen tehdessään tästä hyvin tietoinen.

Sen arvioimisessa, loukkaako päätös yhdenvertaisuusnormia - siihen perustuvaa yksilöiden oikeutta

yhdenvertaiseen kohteluun - on oleellinen merkitys vertailuryhmällä, siis sillä keiden kohteluun

Sundqvistin tässä saamaa kohtelua verrataan. Minusta vertailukohteena oikeudelliseen päätelmään

tähtäävässä tarkastelussa ei tässä voi olla esim. kaikkien velkajärjestelyssä tai yrityssaneerauksessa

olleiden ryhmä. Vertailukohteet eivät olisi siinä riittävästi samassa asemassa. Mielestäni vertailukohteena

ovat tässä ainakin ensisijaisesti vain ne sopimusjärjestelyt, joita on tehty valtion vakuusrahastosta annetun

lain 14 a §:ssä tarkoitettuun erityistarkastukseen pohjautuvissa järjestelyissä ja jotka on valtion

vakuusrahaston työjärjestyksen 3: n 1 momentin 4) kohdan mukaisesti saatettu ministeriön

hyväksyttäviksi.

Käsitykseni tällaisen vertailun tuloksesta pohjautuvat vain siihen aineistoon, joka minulle on asiassa

valiokunnasta toimitettu. Sen aineiston pohjalta minun on hyvin vaikea katsoa, että Sundqvistin saama

kohtelu - sopimuksen edullisuus maksuvelvollisen kannalta - saattaisi



hänet yhdenvertaiseen asemaan muiden sopimuksen tehneiden kanssa. Kysymys ei tässä ole vain

markkamäärinä tai prosentteina esitettävissä olevista helpotuksista. Minusta yhdenvertaisuutta koskevasta

kokonaisvertailusta ei voida jättää sivuun sitä, että Sundqvistin asiassa oli kysymys kaikissa oikeusasteissa

käsitellystä ja viimeksi Korkeimmassa oikeudessa jo merkittävästi sovitellusta korvausvelvollisuudesta ja

että hän tai hänen lähisukulaisensa olivat saaneet ko. vahinkoa aiheuttaneista luototusjärjestelyistä

merkittävää henkilökohtaista etua. Kun vertailussa on kysymys maksuvelvollisten saattamisesta samaan

asemaan, ei ehkä voida sivuuttaa myöskään sitä, että viralliset tiedot Sundqvistin maksukyvystä näyttävät

pikemminkin todistavan maksuhaluttomuutta kuin aitoa maksukyvyttömyyttä.

Jos katsotaan, että ministeri Alho tilanteessa, jossa hänellä oli runsaasti harkintavaltaa sopimuksen sisällön

suhteen ja valta lykätä sopimuksen tekemistä, meni hyväksymään sopimuksen, joka maksuvelvoitteen

lieventämisessä oli kokonaisarviona huomattavasti suopeampi maksuvelvolliselle kuin siihen asti ohjeena

ollut linja oli ministeriön omankin selvityksen (2.5.1997) mukaan ollut, olisi ehkä mahdollista katsoa, että

hän on poikkeamalla ilman näkyvää syytä yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksesta käyttänyt hänellä ollutta

harkintavaltaa väärin ja syyllistynyt sillä tavoin virheelliseen menettelyyn.

Tällaisen päätelmän vakuuttavuutta häiritsevät kuitenkin eräät merkittävät seikat. Eräänä seikkana

voitaisiin ajatella jo sitä mahdollisuutta, että ministeri Alhon päätöksessä olisi tietoisesti pyritty avaamaan

uutta linjaa, jota sitten noudatettaisiin myöhemmissä tapauksissa. Tämä toteamus ei kuitenkaan voi olla

tässä merkittävä, koska tällaisesta aikomuksesta ei ole päätöksen yhteydessä mitään merkkiä. Painavampi

vastaväite on sen sijaan se, että yhdenvertaisuusnormin sisältö ei ole tässä riittävän selvä. Jotta

yhdenvertaisuusnormin rikkomista voitaisiin käyttää juuri rangaistusvastuun perustavana seikkana, tulisi

normin sisällön ja siitä poikkeamisen olla riittävän selvää. Yhdenvertaisuusnormin sisältö joudutaan

ainakin toistaiseksi ottamaan hyvin oleellisessa määrin perustuslakivaliokunnan käytännöstä. Tämän käy-

tännön valossa olisi mielestäni epäselvää, voitaisiinko päätöksen sisältöä pitää norminvastaisena varsinkin

kun otetaan huomioon, että ratkaisua voidaan ainakin jonkinmoisella oikeutuksella myös perustella, esim.

viittaamalla Sundqvistin suureen korvausvastuuseen ja siihen, minkälaiseksi on virallisesti todettu hänen

maksukykynsä.

Jos ministeri Alhon kuitenkin katsottaisiin menetelleen virheellisesti yhdenvertaisuussäännök-
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sen velvoitteen rikkomalla, on mielestäni selvää, että virheellisyyttä ei tässä voitaisi pitää sillä tavoin

selvänä kuin MinVastL 7 §:n kolmannessa kohdassa edellytetään. Minusta tässä ei myöskään ole

edellytyksiä katsoa, että päätös merkitsisi MinVastL 7 §:n ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tarkoitettua

lainvastaisuutta.

Vielä on mahdollista ajatella, että ministeri Alho on päätöksen tehdessään syyllistynyt lainvastaisuuteen

siinä, että hän on perustanut virkatoimensa asian laatuun nähden puutteelliseen selvitykseen.

Kysymyksessä olisi tällöin lähinnä se, että ministerin katsottaisiin laiminlyöneen velvollisuutensa

huolelliseen asian selvittämiseen ennen päätöksentekoa. Tässä kohden on vaikea nähdä lainvastaisuutta

tapahtuneeksi. Ministerillä täytyy olla varsin pitkälle oikeus luottaa virkamiesvastuulla toimivien

esittelijöittensä suorittamaan valmisteluun. Valiokunnasta toimitetussa materiaalissa ei mielestäni tule

esille sellaista, joka viittaisi siihen, että ministeri on suhtautunut asian laillisuuspuoleen ja omien

valtuuksiensa rajoihin huolimattomasti, sivuuttanut jonkin virkamiesten esiintuoman laillisuus- tai

tarkoituksenmukaisuusnäkökohdan taikka laiminlyönyt sellaisten selvitysten hankkimisen, joiden

tarpeellisuus asiassa hänen olisi pitänyt ymmärtää. Missään tapauksessa ei tässä minusta voi olla kysymys

MinVastL 7 §;n kolmannessa kohdassa tarkoitetusta selvästi lainvastaisesta menettelystä.

Ministeri Alhon ilmoitus (10.9.1997), että Sundqvistiä koskeva täytäntöönpano ulosottovirastossa tulee

keskeyttää

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy:n 13.10.1997 päivätyssä kirjelmässä valiokunnalle todetaan, että

ministeri Alho puhelinkeskustelussa toimitusjohtaja Matinlassin kanssa 10.9.1997 "ilmoitti, että

Sundqvistiä koskeva täytäntöönpano ulosottovirastossa tulee "keskeyttää" neuvottelujen käymisen ajaksi

ja määräsi näin tehtäväksi. Matinlassi otti välittömästi puhelimitse yhteyttä valtiovaranministeriöön

finanssineuvos Jarmo Kilpelään, joka totesi, että näin tehdään, kun ministeri määräsi." Valiokunnan

sihteerin laatimassa muistiossa (31.10.1997) todetaan tämän saman tilanteen kuvaamisessa suluissa

(Matinlassi: "Koskaan muulloin ministeri ei ole ilmoittanut täytäntöönpanon lykkäämisestä."). Tätä

tilannetta on hieman kosketeltu myös vanh. hallitussihteeri Ilpo Nuutisen kuulemisessa valiokunnassa

22.10.1997. Siinä Nuutinen toteaa (s. 3), että 29.8.1997 ministeriössä käydyssä keskustelussa hän olisi

esittänyt



ministeri Alholle, että olisi tärkeää vielä selvittää ulosottoseikkoja tarkemmin, kun oli tiedossa, että

ulosottoviranomaisilla oli oma uusi iskuryhmänsä. Ministeri oli Nuutisen mukaan todennut, että mitään

ulosottoselvityksiä ei enää tarvita, että asia sovitaan.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal- Silta Oy on 10.9.1997 ilmoittanut ulosottovirastolle suostuvansa

Sundqvistiä koskevan täytäntöönpanon jatkamiseen 26.9.1997 ja pyytänyt virastoa siihen asti pidättymään

enemmistä täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Jos ministeri Alho on antanut määräyksen siitä, että täytäntöönpanotoimet ulosottovirastossa tulee

keskeyttää, on tällaista määräystä tässä yhteydessä ja perustuslakivalokunnan käytännön huomioon ottaen

pidettävä ministerin virkatoimena. Tällaista määräystä voitaneen pitää valtion vakuusrahastosta annetun

lain 14 §:n momentissa tarkoitettuna toimiohjeena ja siten ministeriön toimivaltaan kuuluvana asiana.

Voidaan myös ajatella, että ulosottoviranomaisen enempien täytäntöönpanotoimien keskeyttäminen

sopimusneuvottelujen ajaksi on siinä tilanteessa jotenkin ymmärrettävä väliaikaisjärjestely.

Ministeri Alhon puuttuminen asiaan herättää kuitenkin huomiota. Esitetyistä kommenteista päätellen

ministerin puuttuminen tällaiseen kysymykseen on ollut poikkeuksellista. Ei ole perusteetonta kysyä,

miksi ministeri tässä tapauksessa ja sen jälkeen kun ministeriön virkamies ilmeisesti oli esittänyt hänelle

sen kannan, että selvitystä olisi syytä jatkaa, halusi puuttua näin selvästi menettelytapatason kysymykseen

ja keskeyttää enemmät täytäntöönpanotoimet. Tällainen menettely ei ollut ainakaan omiaan parantamaan

sitä tietopohjaa, jolla ministeriössä arvioitiin Sundqvistin maksukykyä tai vaikkapa vain sitä tässä

yhteydessä myös merkittävää kysymystä, oliko Sundqvistin maksukyvystä ehkä vielä saatavissa asiaan

vaikuttavaa lisätietoa. Maksukyky on ollut ja sen on pitänytkin olla oleellinen seikka ministeriön

arvioidessa sopimuksenteon suotavuutta ja sopivaa korvaustasoa. Ymmärtääkseni asiassa ei ole voinut olla

mitään sellaista hyväksyttävää sopimuksentekokiirettä, joka on voinut puoltaa enempien

täytäntöönpanotoimien keskeyttämistä.

Se, että ministeri Alhon antama em. määräys herättää tässä huomiota, ei tietysti vielä merkitse sitä, että

siihen sisältyisi jotakin ministerivastuun kannalta arveluttavaa. Kun asiassa tehdyssä muistutuksessa on

puututtu myös tähän kysymykseen, ei sitä voida valiokunnan mietinnössä sivuuttaa. Tältä kannalta

voidaan pitää valitettavana sitä, että asiassa toimitettu
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informaatio antaa kovin vähän aineksia sellaisen arvioinnin suorittamiseen, jota muistutuksen käsittelyssä
tarvitaan.
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Asia: Ed. Kankaanniemen ym.
muistutus valtioneuvoston jäsenen
virkatoimen lainvastaisuudesta

Muistio 4.11.1997 / Pekka Koskinen

P e r u s t u s l a k i v a l i o k u n n a l l e

1. Ed. Kankaanniemen ym. 30.9.1997 päivätyssä kirjelmässä

eduskunnalle esitetään MinisterivastuuL:ssa tarkoitettu

muistutus entisen valtiovarainministeri Arja Alhon virkatoimen

lainvastaisuudesta. Minut on pyydetty asiantuntijana valiokunnan

kuultavaksi muistutuksen johdosta. Olen saanut käyttööni suuren

määrän kirjallista aineistoa, osan varsin myöhäisessä vaiheessa.

Sen lisäksi asia on kuitenkin pitkään ollut näkyvästi esillä

julkisuudessa, mitä kautta muodostunut kuva ei voi sekään olla

vaikuttamatta arvoihini. Käytyäni parhaan kykyni mukaan läpi

minulle toimitetun aineiston tiivistän käsitykseni asian

oikeudellisesta arviosta tähän suppeaan muistioon.

2. Nyt on kysymys Arja Alhon menettelyn oikeudellisesta

arvioinnista MinisterivastuuL:n pohjalta. Kysymys ei

välittömästi ole muiden osapuolten toiminnan arvioinnista, sen

enempää asian käsittelyyn osallistuneiden virkamiesten kuin Ulf

Sundqvistinkaan. Niin ikäänikään kysymys ei ole Arja Alhon

menettelyn poliittisesta tai moraalisesta arvioinnista.

Poliittisen vastuunsa hän onkin jo kantanut eroamalla

valtioneuvoston jäsenyydestä.

Näin sanoessani en tietenkään tarkoita väittää, että oikeus ja

moraali olisivat tykkänään eri maailmoihin kuuluvia asioita.

Monet ajankohtaisetkin kysymykset ovat päinvastoin tuoneet

selkeästi esiin sen, ettei näiden arvostusnäkökulmien tiukka
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erottelu kuulu terveeseen yhteiskuntaan. Silti jokin rajaus on

nyt pakko tehdä. Nyt on kysymys Arja Alhon oikeudellisesta

vastuusta MinisterivastuuL:n mielessä.

MinisterivastuuL 7 §:ssä on listattuna ne tapaukset, joissa

oikeudellinen ministerivastuu saattaa tulla kysymykseen.

Vastuukynnys on korkea – ei kuitenkaan niin korkea, ettei

räikeinkään tapaus saattaisi sitä ylittää. Siitähän meillä on

suhteellisen tuore ennakkotapaus olemassa.

Ed. Kankaanniemi ym. Haluavat nyt selvitettäväksi, onko Arja

alho Sundqvist-asiassa valtioneuvoston jäsenenä ”tahallansa

väärinkäyttänyt virka-asemaansa toimimalla lainvastaisesti ja

maan ilmeiseksi vahingoksi, mikä menettely olisi katsottava

virkarikokseksi”. Muistutuksen perusteluosassa on tuotu esiin

näkökohtia, jotka allekirjoittajien käsityksen mukaan tekevät

selvityksen tarpeelliseksi.

Ministeri Alhon on puolestaan antanut 7.10.1997 päivätyn

kirjallisen vastauksensa perustuslakivaliokunnalle. Siinä hän

torjuu muistutuskirjelmässä esitetyt näkökohdat. Näiden

asiakirjojen lisäksi käsillä on, kuten sanottu, suuri määrä

muuta asiassa kertynyttä aineistoa.

3. Ulkopuolisen asiantuntijatehtävän tekee vaikeaksi mm. se, että

samanaikaisesti nyt perustuslakivaliokunnassa käytävän asian

käsittelyn kanssa meneillään on uutta poliisitutkintaa asiassa.

Sen tuloksista ei liene vielä tietoa. On selvää, että jos siinä

yhteydessä tulisi esiin jotain uutta, erityisen raskauttavaa Ulf

Sundqvistin menettelyä koskevaa tietoa, myös nyt esillä oleva

asia saattaisin tulla uuteen valoon.

On tietysti epämiellyttävää ja hankalaa lähteä tässä vaiheessa

esittämään hypoteettisia arvostelmia, joihin ainakaan vielä ei

ole perusteita reaalimaalimassa. Silti uskaltanee sanoa, että

jos Sundqvistin osoitettaisiin syyllistyneen rikolliseen

vilppiin varallisuusasemansa selvittämisessä ja jos Arja Alhon

voitaisiin osoittaa olleen siitä tietoinen, tai että hänen

misteriltä vaadittavalla huolellisuudella olisi pitänyt se

käsittää, silloin oikeudellisen ministerivastuun kynnys olisi



ylittymässä. Tällaiseen spekulaatioon ei kuitenkaan nyt käytössä

olevien tietojen valossa ole mitään perustetta.

4. Lyhyen muistion päätteeksi: On hyvin ymmärrettävää, että tapaus

Alho/Sundqvist on herättänyt epäluuloja ja kiihtymystäkin ihmisten

keskuudessa. Käytössä olevan asiakirja-aineiston pohjalta minun on

kuitenkin mahdoton katsoa Arja Alhon menetelleen sillä tavalla

lainvastaisesti, että MinisterivastuuL:ssa tarkoitettu erityisen

korkea vastuukynnys ylittyisi.

Olen aina ymmärtänyt niin, että korotetun vastuukynnyksen yksi

perusajatus on tunnustaa, että valtioneuvoston jäsenellä on

tavallista väljempi harkintavalta ja valinnanvapaus virkatoimissaan.

Tämän perusajatuksen vastaista olisi lähteä esittämään oikeudellisia

tai moraalisia arvioita menettelyn luonteesta tilanteessa, jossa -

kuten nyt - joka tapauksessa jäädään erityisen oikeudellisen

vastuukynnyksen alapuolelle.

Helsingissä 4. marraskuuta 1997

Rikosoikeuden professori

Pekka Koskinen
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Perustuslakivaliokunnalle

Yhdentoista kansanedustajan tehtyä muistutuksen ministeri Arja

Alhon virkatointen lainvastaisuudesta Eduskunnan perustuslakiva-

liokunta on pyytänyt minulta oikeudellista arviota muistutuskirjel-

mässä tarkoitetusta menettelystä oheistamansa kirjallisen aineiston

pohjalta.

Ottaen huomioon toisaalta sen, että lausunnon valmisteluun on

käytettävissäni ollut valitettavan vähän aikaa ja toisaalta sen,

että kuultaviksi perustuslakivaliokuntaan on kutsuttu myös val-

tiosääntö- ja hallinto-oikeuden erityisasiantuntijoita, en ole

lainkaan ryhtynyt pohtimaan, oliko ministeri Alholla toimivaltaa

hyväksyä entisen pankinjohtajan Ulf Sundqvistin kanssa tehdyn

sopimuksen tyyppinen järjestely. Seuraavan lausuntoni pohjaksi

oletan, että hänellä periaatteessa oli sellainen toimivalta. Rajoi-

tun siten tarkastelemaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta mainitun

sopimuksen tekemisolosuhteita ja sisältöä suhteessa ns. ministeri-

vastuulain (seuraavassa = VAL)7 §:ään.

Lausuntonani esitän siten kunnioittavasti seuraavaa1:

1 Olen vuonna 1993 antanut perustuslakivaliokunnalle kaksi lausuntoa
entistä ministeriä Kauko Juhantaloa koskeneessa asiassa.   Viittaan
tässä yleisesti niihin, erityisesti ensimmäiseen eli 18.3.1993
antamaani lausuntoon.
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1. Valtioneuvoston jäsenen oikeudellisen vastuun perusta

I VAL 7 §:ssä säädetään: "Lainvastaisena menettelynä, josta

valtioneuvoston jäsen tahi oikeuskansleri voidaan tämän lain mukaan

panna syytteeseen, pidettäköön:

(1) jos hän virkatoimessaan on ollut avullisena ilmeiseen lait-

tomuuteen 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 lainvas-

taisesti menetellyt."

VAL 1 §:n mukaan eduskunnalla on oikeus tämän lain mukaan tarkastaa

nimenomaan valtioneuvoston jäsenten virkatointen lainmukaisuutta. Sen

kaltainen muistutus, josta nytkin on kysymys, voidaan eduskunnassa tehdä

VAL 2 §:n 3 mom:n mukaan nimenomaan valtioneuvoston jäsenen virkatoimen

lainvastaisuudesta. Niin ikään siteeratussa VAL 7 §:ssä, erityisesti sen

1 ja 3 kohdassa, puhutaan suoranaisesti virkatoimesta. Itse asiassa

virkatoimen käsite on VAL:n soveltamisalan ratkaiseva ehto; jos ao.

toimintaa ei voida katsoa valtioneuvoston jäsenen virkatoimeksi, VAL:ia

ei voida siihen soveltaa.2

VAL 7 §:ssä tarkoitettujen ns. ministeririkosten käsitteeseen onkin

katsottu kuuluvan, että "ellei ministerin lainvastainen menettely

ilmene suorastaan virka- tai hallitustoimena, johon ministeri ryhtyy

tai johon hän velvollisuutensa vastaisesti jättää ryhtymättä, tulee

lainvastaisen menettelyn joka tapauksessa niin läheisesti liittyä

virka- tai hallitustoimeen, että kysymykseen tulevan lainvastaisen

menettelyn välttämättömänä edellytyksenä on ministerin virka-asema tai

hänen suorittamansa virka- tai hallitus-

2 Ks. myös Eerola, Risto: Valtioneuvoston jäsenten rikosoikeudellinen
vastuu virkatoimistaan. Lisensiaatintutkimus. Turun yliopisto 1996.
(Julkaisematon),  s. 90.
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toimi".3 Tämän Hakkilan aikoinaan hieman varauksellisessa muodossa

esittämän kannan on perustuslakivaliokunta sittemmin useissa yh-

teyksissä omaksunut sellaisenaan. Eerola on tosin kiinnittänyt huomiota

siihen, että niissä viimeisimmissä tapauksissa, joissa kysymys - teon

riittävästä kytkennästä valtioneuvoston jäsenen asemaan on noussut

esille, em. määritelmää ei enää ole esitetty. Hänen mukaansa "kysymys

on ratkaistu pikemminkin tilannekokonaisuudesta kuin mistään kiinteästä

määritelmästä lähtien". (Ks. Eerola 1996, s.  97).

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa ministeri Alho on nimen-

omaisesti katsonut, että hänen velvollisuuksiinsa valtioneuvoston

jäsenenä on ao. säännösten nojalla kuulunut tehdä päätökset ns.

Sundqvist-sopimusta koskevassa asiassa.4 Em. taustaa vasten on

kiistatonta, että kyse on ollut valtioneuvoston jäsenen virkatoimesta,

joten enempi pohdiskelu on tältä osin tarpeetonta.

II Viimeksi sanottuun ei luonnollisestikaan vielä sisälly min-

käänlaista kannanottoa sen suhteen, onko ministeri Alho menetellyt

lainvastaisesti. Millaisesta menettelystä ministeri siis olisi

asetettavissa vastuuseen VAL 7 §:n nojalla?

VAL 7 § on epätäydellinen rikossäännös ensinnäkin siltä osin, että

siihen ei sisälly rangaistussäännöstä. Rangaistussäännös on aina

löydettävä jostakin muualta. VAL 7 § on valtioneuvoston jäsenten

vastuuta rajoittava säännös (ks. myös Eerola 1996, s. 121 ss.) . "VAL 7

§:n nojalla voidaan todeta se lähtökohta, että riskinoton

toleranssiraja on valtioneuvoston jäsenten virkatoiminnassa "ta-

vanomaiseen" rikosoikeudelliseen virkavastuuseen nähden ulompana."

(Eerola 1996, s. 129). Tämä ilmenee siinä, että vastuun edellytyksenä

on selvä lainvastaisuus. Valtioneuvoston jäsenen virkatointen

mahdollista lainvastaisuutta on tarkasteltava toisaalta VAL 7 §:n ja

toisaalta muiden säännösten valossa. Edellä sanotusta seuraa, että

vaikka menettely katsottaisiin lain vastaiseksi jonkin säännöksen

valossa,   se ei kuitenkaan välttämättä ole sellaista, mitä

3 Ks. Hakkila, Esko: Suomen tasavallan perustuslait sekä eräitä niihin
liittyviä lakeja, asetuksia ja säännöstöjä. Porvoo 1939,  s. 667-668.

4 Ks. esim. ministeri Alhon 7.10.1997 päivätty selitys Eduskunnan
perustuslakivaliokunnalle. Saman kannan hän on lukuisia kertoja
esittänyt julkisuudessa.
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VAL 7 §:ssä tarkoitetaan.5

Alussa mainitussa muistutuskirjelmässä näyttää selkeästi nojaudutun

VAL 7 §:n 2 kohtaan. Siitä huolimatta on nähdäkseni aihetta tarkastella

myös, millaista menettelyä muissa pykälän kohdissa tarkoitetaan. VAL 7

§:n 2 kohtaa on käytännössä sovellettu vain kerran, nimittäin ns.

Salaputki-jutussa vuonna 1953.

III VAL 7 §:n 1 kohdassa on kyse tilanteesta, jossa ministeri on

myötävaikuttanut jonkun muun ilmeiseen eli selvään lainvastaiseen

menettelyyn. Tuon muun tahon lainvastaisen menettelyn ei sinänsä

tarvitse olla virkatoimi. Jos säännöskohtaa tulkittaisiin sanamuotonsa

mukaisesti, VAL 7 §:n 1 kohta saattaisi periaatteessa aktualisoitua nyt

käsiteltävänä olevassa asiassa. Näin olisi, jos voitaisiin osoittaa,

että entinen pankinjohtaja Sundqvist olisi syyllistynyt lainvastaiseen

menettelyyn, kuten velallisen epärehellisyyteen tai velallisen

petokseen, jota lainvastaista menettelyä ministeri Alho sitten olisi po.

virkatoimillaan edistänyt. Edistämistoimena voisi periaatteessa tulla

kyseeseen esim. määräys pakkotäytäntöönpanotoimenpiteiden

keskeyttämisestä, jollaisen ministeri Alho on saamani aineiston mukaan

10.9.1997 antanut. VAL 7 §:n 1 kohdassa ei sinänsä edellytetä ministerin

syyksiluettavuuden suhteen enempää kuin tuottamusta.6 Saamastani

aineistosta ei kuitenkaan ilmene, että Sundqvistin olisi selvitetty em.

tyyppiseen lainvastaiseen menettelyyn syyllistyneen.

VAL:n syntyhistoria kuitenkin osoittaa, että VAL 7 §:n 1 kohta oli

alun perin suunnattu tavallaan hallitsijaa vastaan saattamalla

ministerit vastuuseen myötävaikuttamisesta hänen lainvastaisiin

toimenpiteisiinsä.   (Ks. Eerola 1996,   s.   158 -159).   On näin

ollen

5 Huom. myös PeVM 5/1993 vp (entisen kauppa- ja teollisuusministerin
Juhantalon asia), s. 10, jonka mukaan VAL 4 §:ssä tarkoitetun
valiokunnan lausunnon "tulee sisältää kannanotto siihen, onko asiassa
menetelty lainvastaisesti ja, jos näin on, onko kysymys sellaisesta
lainvastaisuudesta, jota tarkoitetaan ministerivastuulain 7 §:ssä..."

6 Tämän kannan on perustuslakivaliokuntakin nimenomaisesti omaksunut.
Ks. esim. PeVM 5/1993 vp, s. 10.
Tarkemmin sanottuna tilanne on se, ettei VAL 7 §:n 1 kohdassa - eikä 3
kohdassa - edellytetä syyksiluettavuudelta mitään. Niiden osalta
syyksiluettavuus määräytyy täysin muiden, näitä kohtia kussakin
yksittäistapauksessa täydentävien rikossäännösten perusteella. Mutta
sellaisina säännöksinä tulevat kyseeseen myös ne, joissa edellytetään
vain tuottamusta. Ks. Eerola 1996, s. 141.
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kyseenalaista, voitaisiinko sitä soveltaa sanamuotonsa mukaisesti

edellä kuvaamallani tavalla. Tämä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa.

Ainakin siinä tapauksessa, että ministerin myötävaikuttamistoimi olisi

RL 5 luvussa tarkoitetun avunannon laatuista7, sitä voitaisiin pitää VAL

7 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna muuna lainvastaisena menettelynä

virkatoimessa. Ollakseen RL 5 luvussa tarkoitettua avunantoa ministerin

myötävaikutustoimen tulisi kuitenkin olla tahallista.

VAL 7 §:n 3 kohdassa edellytetään olevan kyse ministerin omasta

selvästi lainvastaisesta menettelystä virkatoimessaan. Tämänkin kohdan

osalta riittää tuottamus, mutta myös tahallinen menettely voi tulla

arvioitavaksi tämän kohdan nojalla, kuten 1 kohdankin. Pykälän 3 kohta

on periaatteessa viimesijainen, onhan siinä kyse siitä, että ministeri

on "muuten" eli muulla kuin 1 ja 2 kohdassa kuvatulla tavalla menetellyt

lainvastaisesti.

Kumpikaan käsitellyistä VAL 7 §:n kohdista (so. 1 ja 2 kohta) ei

koskaan yksinään riitä tuomitsemisen perusteeksi, vaan ne edellyttävät

muualta löydettävää säännöstä, joka osoittaa 1 kohdan osalta jonkin muun

tahon menettelyn lainvastaiseksi ja 3 kohdan osalta ministerin

menettelyn lainvastaiseksi.

VAL 7 §:n 2 kohta on tyypiltään osaksi erilainen. Se sisältää

periaatteessa täydellisen - joskin varsin tulkinnanvaraisen

rikostunnusmerkistön. Lakia valmisteltaessa lähdettiin näkemyksestä,

jonka mukaan voimassa olleet virkarikossäännökset eivät ilman muuta

soveltuneet säännöskohdassa kuvattuun menettelyyn. Toisin sanoen niissä

ei ollut kuvattu tämän laatuista virkavelvollisuuksien rikkomista. -

Säännöskohdan maininnalla "mikä menettely on katsottava

virkarikokseksi" haluttiin tehdä selväksi, että kuvattu menettely

(tahallinen virka-aseman väärinkäyttäminen maan ilmeiseksi vahingoksi)

tarkoitettiin rangaistavaksi silloisen RL 40 luv. 20 §:n nojalla.8

Rangaistussäännöstähän ei nimittäin VAL 7 §:n 2 kohtaankaan sisälly.

Sekin siis vaatii täydennyksekseen jostakin

7 Oikeuskirjallisuudessa on oltu jokseenkin yksimielisiä siitä, ettei
"avullisena olemisella" tarkoiteta VAL 7 §:n 1 kohdassa avunantoa RL 5
luvussa säädetyssä merkityksessä. Ks. esim. Salmiala, Bruno A. : Lisiä
oppiin rikoksista, joista syyte voidaan tehdä valtakunnanoikeudessa. DL
1953, s. 178 -179.

8 Ks. Perustus lakikomitean mietintö n:o 2. KM 1917: 6, s. 8 ja 11.
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muualta löydettävää säännöstä. Silloista RL 40 luv. 20 §:ää vastaavat

nykyisin lähinnä RL 40 luv. 7, 8 ja 10 §.

Virkavelvollisuuden (tahallista) rikkomista koskevan RL 40:10:n

nojalla rangaistaan virkamiestä9, joka "virkaansa toimittaessaan

tahallaan muulla kuin edellä tässä luvussa säädetyllä tavalla rikkoo tai

jättää täyttämättä virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai

määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa", edellyttäen, että teko ei

kokonaisuutena arvostellen ole vähäinen. Virkavelvollisuudet eivät siis

ilmene tästä säännöksestä, vaan niiden on perustuttava jostakin muualta

löydettäviin säännöksiin tai määräyksiin. Yksi sellaisista säännöksistä

on juuri VAL 7 §:n 2 kohta. Sen mukaan virkavelvollisuutena on "olla

käyttämättä virka-asemaansa maan ilmeiseksi vahingoksi".10

Virka-aseman väärinkäyttämistä koskevan RL 40:7:n nojalla puolestaan

rangaistaan virkamiestä, joka "hankkiakseen itselleen tai toiselle

hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa

1) rikkoo tai jättää täyttämättä virkatoiminnassa noudatettaviin

säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osal-

listuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään

julkista valtaa muissa virkatehtävissään tai

2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä val-

vonnassaan olevaan henkilöön nähden".

Nyt käsiteltävän tapauksen kannalta on nähdäkseni tarpeen tar-

kastella näistä vain 1 kohdan sisältöä. Myöskään siitä eivät ilmene ne

virkavelvollisuudet, joiden rikkomisesta edellytetään olevan kyse.

Aivan samalla tavalla kuin 10 §:nkin kohdalla, myös tässä on jostakin

muualta löydettävä säännöksiä tai määräyksiä, joihin

virkavelvollisuudet perustuvat. VAL 7 §:n 2 kohta voi nytkin olla

sellainen säännös.

Virkavelvollisuuksien perustana olevat säännökset tai määräykset

ovat RL 40:7:ssä ja 10:ssä edellytetyllä tavalla "virkatoiminnassa

noudatettavia” silloin, kun niitä on noudatettava virkatehtävien

9 Kiistatonta on, että virkamiehiä koskevia RL 40 luvun säännöksiä
voidaan soveltaa ministereihin. Näin tehtiin mm. entisen ministerin
Kauko Juhantalon asiassa.

10 Vrt. Eerola 1996, s. 114, jossa hän on todennut toiminnan kuvaamisen
sanoilla "maan ilmeiseksi vahingoksi on tahallansa väärinkäyttänyt
virka-asemaansa11 sisältävän viittauksen siihen, että rikotut
virkavelvollisuudet ilmenevät muista säännöksistä.
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hoitamisessa.11 Tässä yhteydessä on tarpeetonta pohdiskella, ulottuuko

edellä mainittu, VAL 7 §:n 2 kohdasta johdettavissa oleva

virkavelvollisuus virkatehtävien hoitamista laajemmallekin. Nyt

käsittelyn kohteena olevassa tapauksessa ministeri Alho on hoitanut

virkatehtäviään ja niissä hänen on ollut noudatettava VAL 7 §:n 2

kohtaan perustuvaa virkavelvollisuutta.

VAL 7 §:n 2 kohdassa edellytetään, että menettelystä on todella

aiheutunut vahinkoa.12 Sen sijaan ei edellytetä nimenomaista vahingon

aiheuttamisen tarkoitusta, mutta luonnollisesti sellainenkin, jos

tarkoitus on saavutettu, mahtuu po. kohdan puitteisiin. VAL 7 §:n 2

kohdassa tarkoitetun tyyppinen, vahinkoa aiheuttanut toimi on tietysti

voitu tehdä myös tarkoituksin hankkia itselle tai toiselle hyötyä. Jos

se lisäksi on tapahtunut esim. ministerin "osallistuessa

päätöksentekoon tai sen valmisteluun", VAL 7 §:n 2 kohdan vaatimana

ulkopuolisena rangaistussäännöksenä tulisi kyseeseen juuri RL 40:7

(törkeässä tapauksessa RL 40:8). Nyt tarkastelun kohteena olevat

ministeri Alhon toimet ovat olleet päätöksentekoa tai sen valmistelua

RL 40:7:ssä tarkoitetussa mielessä.13§

VAL 7 §:n 2 kohdasta ei ilmene, millaista vahinkoa siinä tarkoitetaan.

Ainoassa käytännön tapauksessa, jossa tähän lainkohtaan on

nimenomaisesti nojauduttu eli ns. Salaputkijutussa valtakunnanoikeus

katsoi maalle aiheutetuksi ilmeiseksi vahingoksi valtiolle aiheutetun

huomattavan taloudellisen vahingon. Selvää onkin, että ainakin

taloudellinen vahinko mahtuu lainkohdan piiriin.

Ongelmana onkin lähinnä se, voidaanko muunkinlaista kuin ta-

loudellista vahinkoa pitää lainkohdassa tarkoitettuna. Ilmeinen

tosiasia joka tapauksessa on, että kansalaisten luottamus poliittiseen

järjestelmäämme on ministeri Alhon menettelyn johdosta kärsinyt.

Nimenomaan luottamus kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun

viranomaistoiminnassa on laskenut. Kyseenalaista kuitenkin on,

voitaisiinko tällaista "poliittista" vahinkoa pitää VAL 7 §:n 2

kohdassa tarkoitettuna.   Oikeuskirjallisuudessa on kyllä joskus

11 Ks. Viljanen, Pekka: Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän
rikokset. Jyväskylä 1990, s. 331-333 ja 441.

12 Ks. esim. Hakkila 1939, s. 670.

13 Huomattakoon, että säännöksessä ei edellytetä päätöksenteon tai sen
valmistelun olevan julkisen vallan käyttöä. Sitäkin se tietysti
yksittäistapauksessa voi olla. Ks. Viljanen 1990, s. 355-357.
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luonnehdittu mainittua lainkohtaa poliittisesti väritetyksi.14 On myös

katsottu, että sen avulla voitaisiin rangaista tarkoituksen-

mukaisuussyistä tuomittava menettely.15 Toisaalta käsitys lainkohdan

poliittisluonteisuudesta on myös torjuttu ja lainkohtaa on pidetty

suorastaan tarpeettomana.   (Näin Eerola 1996,  s. 173-174).

VAL:n esitöiden valossa on erittäin vaikeata sanoa, millaisia tekoja

sitä laadittaessa pidettiin silmällä. On kuitenkin nähtävissä, että sitä

ajateltiin täydentävänä säännöksenä, jonka nojalla voitaisiin rangaista

sellaisia maalle vahingollisia tekoja, jotka eivät muutoin olleet

rangaistavia.16

RL 40:7:ssä edellytetään törkeimmän asteista tahallisuutta, dolus

determinatusta. (Ks. Viljanen 1990, s. 412-415). VAL 7 §:n 2 kohdassa ei

tällaista erityisvaatimusta ole. Siinä edellytetään vain tahallisuutta

ylipäänsä. Jos tahallisuus ei ole mainittua törkeintä laatua, myös teko,

jolla ministeri rikkoo VAL 7 §:n 2 kohtaan perustuvaa

virkavelvollisuuttaan päätöksenteossa, tulee arvioitavaksi RL 40:10:n

nojalla virkavelvollisuuden rikkomisena. Näin on asianlaita, vaikka

ministeri sinänsä saisi teollaan aikaan hyötyä ja vahinkoa.   (Ks.

Viljanen 1990, s. 414).

Tässä asiassa ei nähdäkseni ole tarpeen ryhtyä perinpohjaisesti

pohtimaan, mitä kaikkea voitaisiin pitää virka-aseman väärinkäyttä-

misenä VAL 7 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa mielessä. Jos ministeri tässä

asemassaan eli ministerin valtuuksia käyttäen suorittamallaan

virkatoimella aiheuttaa tahallaan maalle taloudellista vahinkoa, niin

tällainen tapaus on yksi selvimmistä: sitä ainakin voidaan pitää

tarkoitetunlaisena virka-aseman väärinkäyttämisenä. Ministeri Alho on

suorittanut tarkasteltavat virkatoimet nimenomaan ministe-

14 Ks. Erich, Rafael: Suomen valtio-oikeus. II osa. Porvoo 1925, s.  79.
Ks. myös Hakkila 1939, s.  668 ss.

15 Ks. Puhakka, Y.W.: Ministerien vastuunalaisuus nykyajan valtioissa.
Helsinki 1923, s. 108.

16 Ks. KM 1917:6, s. 8: "... mainitun lakiehdotuksen säännöksiä siitä,
minkälaisesta menettelystä hallituksenjäsen voidaan panna syytteeseen,
on näyttänyt olevan syytä täydentää. Hallituksenjäsenten johtavaan
virka-asemaan nähden ja kun tällaisen aseman väärinkäyttäminen voi
seurauksiltaan olla sangen laajakantoinen ja tuhoisa, täytyy maamme
oloja silmälläpitäen vaatia, ettei ainoastaan nykyään voimassa olevan
oikeuden mukaan ilmeisesti lainvastainen virkatoimi aiheuta
rangaistusta, vaan että myöskin muu hallitustoimi, johon ehdoin tahdoin
ryhdytään maan ilmeiseksi vahingoksi, on oleva rangaistuksen alainen."



24

rinä.

2. Ministeri Alhon toimien tarkastelua

I Loppujen lopuksi ongelmaksi pelkistyy siten se, onko ministeri Alho

aiheuttanut virkatoimillaan maalle vahinkoa ja jos niin on, onko hän

tehnyt sen tahallisesti. Mahdollisen tahallisuuden sisällöstä ja

törkeysasteesta taas em. tavoin riippuu, olisiko soveltuva

rangaistussäännös RL 40 luvun 7 (tai 8) vai 10 §.

Kysymys mahdollisesta tahallisuudesta on ensisijaisesti näyttö -

kysymys, johon kannan ottaminen ei kuulu oikeustieteellisen asian-

tuntijalausunnon antajan rooliin. Esille on kyllä mahdollista ottaa

joitakin tahallisuusharkinnassa huomioon otettavia näkökohtia.

Yksi tällainen näkökohta on kysymys siitä, missä määrin ministerillä

on oikeus luottaa kulloisenkin asian esittelijän antamiin tietoihin.

Johtoa tässä suhteessa tarjoaa mm. juuri Sundqvist-asiassa annettu KKO:n

tuomio 2.7.1997 n:o 2361 (Dn:o S 95/2498). Arvioidessaan luottojen

myöntämistä Wayup Oy:lie KKO totesi, että henkilö K:n vastuualueena STS-

Pankki Oy:n pääkonttorin organisaatiossa oli kiinteistöpankki. K ei

ollut osallistunut johtokunnan käsittelemien luottoasioiden

valmisteluun. Tällaiset asiat oli valmisteltu luottoryhmässä, jonka

puheenjohtajana oli henkilö D. Tämä oli johtokunnan jäsenenä esitellyt

mainitut luottoasiat johtokunnan kokouksissa. Siltä osin kuin oli kyse

Wayup Oy:n ensimmäisen luottohakemuksen käsittelystä pankin

johtokunnassa KKO katsoi, ettei K:11a ollut syytä epäillä, etteikö

luottoa hakeneesta yrityksestä, sen taloudellisesta tilanteesta ja

esitetyistä vakuuksista olisi luottoryhmässä asiaa valmisteltaessa

hankittu hakemuksen ratkaisemisen kannalta tarpeellisia tietoja. K oli

siten voinut luottaa myös vakuuksista ilmoitettuihin arvoihin. Näin

ollen K ei ollut osallistumalla johtokunnassa ko. luoton myöntämiseen

luottoryhmän esityksen mukaisesti menetellyt huolimattomasti.

Samalla kannalla KKO on ollut jo esim. julkaistussa ratkaisussaan

KKO 1963 II 58. KKO katsoi tässä tapauksessa selvitetyksi, että

rautatiehallituksen rataosaston johtaja V oli esitellyt erään asian ja

osallistunut siitä päättämiseen, vaikka hän ei ollut riit-
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tävän huolellisesti perehtynyt ko. asiaan. Mm. sen vuoksi hänet

tuomittiin varomattomuudesta tehdystä virkavirheestä. Muiden syytettyjen

menettelyä heidän myös osallistuessaan mainitussa rautatiehallituksen

osastoistunnossa kerrotun päätöksen tekemiseen, huomioon ottaen, ettei

heillä ollut  aihetta epäillä V:n esittämiä tietoja puutteellisiksi tai

virheellisiksi, ei KKO: n mielestä sitä vastoin voitu lukea heidän

syykseen rangaistavana tekona.

Selostetuista tapauksista ilmenevä KKO:n kanta on mielestäni

hyvinkin realistinen ja järkevä. Päätöksenteko hidastuisi ratkaisevasti,

jos päätöksentekijöiden olisi aina itse tarkistettava kaikki asiaan

vaikuttavat seikat. Käytännön sanelema pakko on, että heidän on

lähtökohtaisesti voitava luottaa asian esittelijän antamiin

faktatietoihin.

Tämä on kuitenkin vain lähtökohta. KKO katsoi esim. em. Sundqvist -

asiassa, että myönnettäessä myöhemmin lisää luottoja K:n oli jo täytynyt

olla tietoinen Wayup Oy:n ja muiden samaan yritysryhmään kuuluneiden

luotonhakijoiden maksuvaikeuksista ja epäillä tarjottujen vakuuksien

riittävyyttä. Kannattamalla tästä huolimatta lisäluottojen myöntämistä

ilman turvaavia vakuuksia K oli KKO:n kannan mukaan menetellyt

huolimattomasti. Toisessa samana päivänä antamassaan tuomiossa KKO t.

4.7.1997 n:o 2362 (Dn:o S 95/2499) korkein oikeus vastaavasti lausui,

että K:11a oli tosin sinänsä ollut oikeus luottaa siihen, että

luottopäätöksiä oli asianmukaisesti valmisteltu luottoryhmässä.

Käsiteltäessä luottohakemuksia johtokunnassa myös K oli kuitenkin tullut

tietoiseksi Sandnäs-ryhmän rahoitukseen liittyneistä vakavista riskeistä

ja myös hän oli KKO:n mukaan siten vastuussa siitä, että rahoitusta on

tästä huolimatta pankin edun vastaisesti jatkettu.

Toisin sanoen, jos päätöksentekijällä on muutoin tietoja, joiden

johdosta esittelijän antamia tietoja on pidettävä harhaanjohtavina tai

puutteellisina, päätöksentekijän on otettava nuo muutkin tiedot

huomioon. Ja vaikka päätöksentekijällä ei suoranaisia tietoja muista

asiaan vaikuttavista seikoista olisikaan, niin hänen on vaadittava

lisäselvityksiä, jos hänellä on erityisiä syitä epäillä esittelijän

antamia tietoja puutteellisiksi. Tätä on pidettävä täysin

luonnollisena. Em. Sundqvist-asian ratkaisussa tämä kanta ilmenee

pääjohtaja Sundqvistin osalta mm. siten, että hänen katsottiin olleen

vastuussa Wayup Oy:lie myönnetystä ensimmäisestäkin luotosta

johtamalleen pankille aiheutuneesta vahingosta, vaikka hän
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oli esteellisyytensä vuoksi pidättäytynyt päätöksenteosta. KKO katsoi,

ettei hän ram. ollut antanut luottohakemuksen valmistelijoille tai

johtokunnan jäsenille tietoja asiaan liittyneiden yhtiöiden huonosta

taloudellisesta tilanteesta, vaikka hänen oli täytynyt olla siitä

selvillä.

Edellä esitetyt periaatteet pätevät vastaavalla tavalla myös

rikosoikeudellisen vastuun arvioinnissa.

II Entisen pankinjohtajan Ulf Sundqvistin menettely ei ole

perustuslakivaliokunnan arvioitavana. Täysin sitä ei kuitenkaan voida

sivuuttaa, koska siitä tehtävät johtopäätökset vaikuttavat sen

arviointiin, onko ministeri Alho noudattanut asemansa edellyttämää

huolellisuutta. Eduskunnalle jätetyssä muistutuskirjelmässäkin

edellytetään selvitettäväksi, hankkiko ministeri Alho kaikki asian

ratkaisemiseen vaikuttavat tiedot ennen päätöksen tekemistä. Tarkastelen

näin ollen seuraavassa, mitä kysymyksiä mahdollisesti on jäänyt

avoimeksi.

Minulla ei ole aihetta väittää mitään Sundqvistin menettelystä;

esitän vain käsityksiäni siitä, miltä se minusta näyttää ja miltä sen

näin ollen olisi ehkä pitänyt näyttää myös ministeri Alhon

näkökulmasta. Toisin sanoen: Sundqvist-asiassa oli ja on edelleen

useita avoimia kysymyksiä. Ministeri Alhon vastuun kannalta olennaista

on, oliko perusteltua tehdä sovintoratkaisu tarkoittamieni kysymysten

ollessa avoimina. Viittaan myös käytettävissäni olleista asiakirjoista

ilmenevään vanhemman hallitussihteerin Ilpo Nuutisen kuulemiseen

perustuslakivaliokunnassa 22.10.1997, josta ilmenevän mukaan Nuutinen

oli esittänyt ministeri Alholle ulosottoon liittyvien seikkojen

selvittämistä vielä tarkemmin. Nuutisen mukaan Alho oli kuitenkin

selkeästi torjunut tämän ajatuksen. Seuraavassa tarkastelen asioita,

joita minun mielestäni olisi vielä tullut selvittää.

Täysin selvänä lähtökohtana pidän sitä, että jos Sundqvist-asiassa

olisi pitäydytty normaaleihin pakkotäytäntöönpanotoimenpiteisiin, ei

olisi ollut mitään aihetta nostaa kysymystä ministerin menettelyn

lainvastaisuudesta. Näin olisi asianlaita ollut täysin riippumatta

siitä, paljonko rahaa olisi näillä toimenpiteillä kertynyt.

Velallisella on siten nähdäkseni ollut huomattavasti suurempi syy

pyrkiä sovintoratkaisuun kuin velkojalla. Omaksumastani lähtökohdasta

seuraa, että tuomittua korvausta pienemmästä summasta sopimiseksi olisi

oltava melkoisen todennäköistä,
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että sopimuksella saavutetaan valtion kannalta parempi tulos. On

huomattava mm. , että velka ei vanhene, jos sen perintää pidetään

jatkuvasti aktiivisesti vireillä.

Eri menettelyvaihtoehtojen arvioinnissa on luonnollisesti otettava

huomioon velallisen ulosmittauskelpoinen varallisuus. Suurta yleisöäkin

askarruttanut kysymys, joka on myös juridisesti keskeinen, on se, miten

on mahdollista, että Sundqvistilla ei huolimatta hänen korkeista

verotettavista tuloistaan ole mainittavaa varallisuutta ja että

ulosmittauksella ei Sundqvistin tuloista ole kahdessa vuodessa kertynyt

mitään? Selitykseksi viimeksi mainitulle on käytettävissäni olleiden

asiakirjojen mukaan esitetty, että Sundqvistin konsulttipalkkiot on

maksettu ulkomailta hänen velkasaldoiselle luotolliselle

shekkitililleen, joten mitään ulosmitattavaa ei ole muodostunut.

Miksi tulot on ohjattu juuri sanotunlaiselle tilille? Jokainen voi

tehdä omat johtopäätöksensä, mutta sen verran voidaan todeta, että kyse

on kuitenkin velallisen omasta ratkaisusta. Jos hän olisi itse sitä

halunnut, tulot olisi voitu ohjata myös sellaiselle tilille, jolta ne

olisi voitu ulosmitata.

Entä miten tili voi jatkuvasti pysyä velkasaldoisena? Siten, että

siltä jatkuvasti myös nostetaan varoja. Avainkysymys on, mihin tililtä

nostetut varat on käytetty. Käytettävissäni olleista asiakirjoista

päätellen tätä kysymystä ei ole edes yritetty selvittää. Asiakirjoista

ilmenee, että Sundqvistin käyttöön on selvityksen mukaan tiedossa

olleiden menojen jälkeen eli niin sanotusti "tavalliseen elämiseen"

jäänyt vuosina 1990-1994 noin 40.000 - 50.000 mk/kk. Hänet on sen

jälkeen hovioikeuden ja KKO:n tuomioilla velvoitettu maksamaan

vahingonkorvausta määrä, joka hänen oman ilmoituksensa mukaan on

ylittänyt hänen maksukykynsä. RL 39 luvun säännösten valossa hän on

näin ollen ollut velallinen, jolla on ollut olemassa taloudellisia

vaikeuksia. Velallisen epärehellisyyteen syyllistyy mm. velallinen,

joka tällaisessa tilanteessa hävittää omaisuuttaan. Sellaiseksi

menettelyksi voidaan katsoa esim. se, että velallinen käyttää

kohtuuttoman määrän varoja välittömästi omaksi hyväkseen.17 Ei siis

voida lähteä siitä, että esim. korkeaan elintasoon tottuneella

henkilöllä olisi suuriin velkoihin jouduttuaan oikeus säilyttää

elintasonsa entisellään.

17 Ks.   esim.   Vento, Harri: Velallisen rikokset konkurssissa. Tampere
1992, s. 47–48.
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Ministeri Alho on perustuslakivaliokunnalle antamassaan selityksessä

vedonnut mm. siihen, että poliisille vuonna 1995 tehty, Sundqvistin

mahdollisia velallisen rikoksia koskenut esitutkinta-pyyntö johti vielä

samana vuonna tulokseen, jonka mukaan rikosta ei ollut ilmennyt. Kuten

edellä sanotusta ilmenee, on periaatteessa mahdollista, että rikokseen

on syyllistytty sen jälkeen. Huomattakoon, että velallisen

epärehellisyys on vuonna 1994 muutettu virallisen syytteen alaiseksi.

Mahdollista rikosta ei kuitenkaan liene selvitetty ennen sopimuksen

tekemistä. Voidaan kysyä, onko tällaisessa tilanteessa asianmukaista

tehdä sopimus tuomittua alemmasta vahingonkorvauksesta?18

Tehty sopimus on sitä paitsi ristiriidassa sen linjauksen kanssa,

mikä ilmenee käytettävissäni olleisiin asiakirjoihin sisältyvästä,

2.5.1997 päivätystä Ilpo Nuutisen laatimasta valtiovarainministeriön

muistiosta. Muistiossa siteerataan hallituksen eduskunnalle 12.12.1996

antamaa kertomusta, jossa todetaan, että valtion

vakuusrahaston/valtiovarainministeriön mahdollisuudet sovintorat-

kaisuissa "on rajattu yhdenvertaisuusnäkökohdista johtuen lähinnä

mahdollisuuksiin, joissa voidaan tyytyä pääluvun mukaisiin rat-

kaisuihin". "Pääluvun mukaiset sovintoratkaisut on nähty toistaiseksi

neutraaleimpina vaihtoehtoina. Asiakokonaisuus on ongelmallinen ja

mikäli tässä suhteessa muihin sovintoratkaisumalleihin päädyttäisiin,

edellyttää se eduskunnan antamia ohjeistuksia ja linjauksia asiassa."19

Asiassa on myös nojauduttu siihen, että ulkomaisten toimeksiantajien

maksamia palkkioita ei voida käytännössä ulosmitata. Ulosottolakiin

kuluvan vuoden keväällä tehdyillä muutoksilla (171/97) lisättiin

sivullisten velvollisuutta antaa ulosottomiehelle tietoja, jotka ovat

täytäntöönpanossa tarpeellisia. On huomattava, että kyse on kaikilta

osin tiedoista, jotka velallinen on

18 Ks. myös apulaisprofessori Pertti Eilavaaran lausunto
perustuslakivaliokunnalle, s. 15, jossa kirjoittaja katsoo, että
Sundqvistin tulo- ja varallisuustietojen puutteellinen selvittäminen
voidaan katsoa virkamiesten moitittavaksi menettelyksi.

19 Lieneekö kyseessä juuri se muistio, joka on tehty nimenomaan
ministeri Alholle ja josta Nuutinen on kertonut
perustuslakivaliokunnassa 22.10.1997 ?



29

velvollinen jo itsekin antamaan.20 Ulosottomiehellä on siten oikeus

saada velalliselta tieto tämän niin koti- kuin ulkomaisistakin

toimeksiantajista.

Asiakirjoista selviää myös, että Sundqvistin velkoihin sisältyy mm.

850.000 mk:n bullet-tyyppinen luotto, joka erääntyy maksettavaksi vuonna

1999. Yksityishenkilön luotoksi tällainen luotto, jonka pääomaa ei

lyhennetä ennen kuin se erääntyy yhdellä kerralla, ei ole aivan

tavanomainen. Herää kysymys, milloin ja mihin tarkoitukseen tällainen

luotto on otettu ja miksi juuri sanotunlaisin ehdoin? Missä luottosumma

nyt on? Yleisen elämänkokemuksen mukaan Sundqvistin huomattavien tulojen

olisi pitänyt riittää sen vähäisen varallisuuden hankkimiseen, mitä

hänellä selvityksen mukaan on. Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan

Sundqvistin omistamat arvopaperit sekä osuus vapaa-ajankiinteistöstä on

pantattu velan vakuudeksi. Niitä ei siis ole voitu käyttää nyt puheena

olevan vahingonkorvaussaatavan kattamiseen. Selvittämisen arvoinen

kysymys olisi, onko em. luotto- ja vakuusjärjestelyt tehty vain estämään

omaisuuden ulosmittaaminen. Ulosottolain 3 lukuun keväällä 1997 lisätyn

34 e §:n mukaan sivullinen, kuten esim. luoton myöntänyt pankki, on

velvollinen ilmoittamaan ulosottomiehelle, onko hän tehnyt velallisen

kanssa sellaisen sopimuksen tai järjestelyn, jolla saattaa olla

merkitystä etsittäessä velallisen ulosmittauskelpoista omaisuutta ja

sopimuksen tai järjestelyn lähemmän sisällön.

3. Vahingon tuottamuksellisen aiheuttamisen rangaistavuudesta

I VAL 7 §:n 2 kohdassa edellytetään tahallista vahingon aiheut-

tamista. Onko myös vastaava tuottamuksellinen menettely ministeri-

rikoksena rangaistavaa? Erityisesti sen johdosta, että VAL 7 §:n 2

kohta on em. tavoin tarkoitettu muita vastuusäännöksiä täydentäväksi,

ei seuraavanlainen vastakohtaispäättely mielestäni olisi perusteltua:

"kun pykälän 1 ja 3 kohdassa riittää tuottamuskin ja kun 2 kohdassa

nimenomaisesti edellytetään tahallisuutta, siinä kuvattu menettely ei

ole tuottamuksellisena rangaistavaa". Asianlaita on nähdäkseni

päinvastoin niin, että VAL 7 §:n 2 kohdassa kuvattu menettely on

tuottamuksellisenakin rangaistavaa, edellyttäen, että

20 Ks. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain
muuttamisesta. N:o 145/1996 vp,  s. 21.
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VAL 7 §:n ulkopuolelta löytyy säännös, jossa sellainen säädetään

rangaistavaksi. Ministeririkokseksi sellainen menettely määrittyisi

sitten VAL 7 §:n 3 kohdan kautta: ministeri "muuten jossakin virka-

toimessaan on selvästi lainvastaisesti menetellyt".

Vaadittavana VAL 7 §:n ulkopuolisena säännöksenä voisi tulla

kyseeseen RL 40 luv. 11 §:n säännös tuottamuksellisesta virkavel-

vollisuuden rikkomisesta. Sen nojalla rangaistaan virkamiestä, joka

"virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta tai varomattomuudesta

muulla kuin 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo tai jättää

täyttämättä virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin

perustuvan virkavelvollisuutensa", jollei teko kokonaisuutena

arvostellen ole vähäinen. RL 40:11 ei koskaan, kuten ei myöskään RL

40:10, yksin riitä tuomitsemisen perusteeksi, vaan aina on sen

ulkopuolelta löydettävä säännös tai määräys, johon virkavelvollisuus

perustuu. Sellaisina säännöksinä tulevat siis kyseeseen myös muut RL 40

luvun säännökset, mikä merkitsee mm., että kaikkien RL 40 luvussa

säänneltyjen virkarikosten tuottamuksellisetkin tekomuodot ovat

rangaistavia.21

Edellä tarkastellessani VAL 7 §:n 2 kohdan ja RL 40:10:n välistä

suhdetta olen katsonut, että edellinen toimii jälkimmäisen edellyt-

tämänä, virkavelvollisuuden osoittavana säännöksenä. Periaatteessa se

voisi toimia samoin suhteessa RL 40:ll:een. Itse asiassa näin olisi

voinut olla asianlaita myös suhteessa VAL:n säätämisen aikaan voimassa

olleeseen, tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskeneeseen

RL 40:21:een. Mutta kuten edellä olen todennut, lainsäätäjän tarkoitus

oli, että VAL 7 §:n 2 kohdassa tarkoitettu menettely oli rangaistavaa

vain tahallisena silloisen RL 40:20:n nojalla.

Olisin näin ollen taipuvainen katsomaan, että rangaistus RL 40:ll:n

nojalla voisi tulla kyseeseen vain, jos virkavelvollisuuden perustava

säännös löydetään jostakin muualta kuin VAL 7 §:n 2 kohdasta. Tässä

suhteessa kiinnitän huomiota perustuslakivaliokunnan kannanottoon

entistä ministeriä Kauko Juhantaloa koskeneessa asiassa. Valiokunta

huomautti, että RL 40 luv. 7, 10 ja 11 §:n tunnusmerkistöihin sisältyy

virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan

virkavelvollisuuden rikkominen tai täyttämättä jättäminen.

Perustuslaintasoisessa VAL:ssa ei

21 Ks. Viljanen 1990, s. 449. Perustuslakivaliokuntakin on hyväksynyt
tämän kannan. Ks. PeVM 5/1993 vp, s. 14.
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kuitenkaan ole vastaavanlaista edellytystä eikä sellaista sisältynyt

myöskään VAL:n säätämisen aikaan voimassa olleisiin RL 40 luvun

säännöksiin tahallisista ja tuottamuksellisista virkavirheistä. Tähän

nähden perustuslakivaliokunta katsoi, että ministerin lainvastaisen

menettelyn ehdottomaksi edellytykseksi ei pidä asettaa sitä, että

menettely merkitsee johonkin nimenomaiseen säännökseen tai määräykseen

perustuvan velvollisuuden rikkomista. Ministerin vastuunalaisuus voi

valiokunnan käsityksen mukaan pohjautua myös yleisesti hyväksyttyihin

periaatteisiin, kuten hyvään hallintotapaan. (Ks. PeVM 5/1993 vp, s.

11). Tältä pohjalta päädytään nähdäkseni siihen, että myös

tuottamuksellinen vahingon aiheuttaminen valtiolle virkatoimilla on

periaatteessa ministeririkoksena rangaistavaa.

Ollakseen konkreettisessa tapauksessa rangaistavaa lainvastaisuuden

tulisi olla oikeudellisesti selvää. Raja on harkinnanvarainen eikä

ehdottoman kannan ottaminen siihen tässä tapauksessa ole helppoa. Koko

Sundqvist-asia on faktapuoleltaankin em. tavoin vielä keskeisiltä osin

selvittämättä, joten on oikeastaan liian varhaista ottaa kantaa

myöskään siihen, onko ministeri Alho toimillaan aiheuttanut valtiolle

vahinkoa. Jos vahinkoa ei voida osoittaa aiheutetun, niin pelkkä

lisäselvitysten hankkimatta jättäminen tuskin sellaisenaan riittäisi

ministerivastuun perustavaksi selväksi lainvastaisuudeksi.

Pekka Viljanen

OTT, VT, rikos- ja prosessioikeuden apulaisprofessori

Helsingissä 4.11.1997
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

1. Yleistä

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on päättänyt kuulla minua asiantuntijana käsiteltäessä edustaja Kankaanniemen

ja 10 muun edustajan tekemää muistutusta valtioneuvoston jäsenen virkatoimen mahdollisesta lainvastaisuudesta.

Valiokuntasihteeri on toimittanut käyttööni runsaasti asiakirja-aineistoa. Käsitykseni mukaan aineisto antaa

riittävän täsmällisen kuvan asiaan vaikuttavista tosiseikoista. Tällaiset tosiseikat koskevat Ulf Sundqvistiä ja eräitä

muita STS-Pankin johtokunnan jäseniä vastaan annettuja KKO:n tuomioita huolimattomasta luotonannosta

johtuvasta vahingonkorvausvelvollisuudesta, Arsenal-Silta Oy:n ja Ulf Sundqvistin kesken tapahtuneita

neuvotteluja ja sovintoratkaisua, valtion vakuusrahaston ja valtio varainministeriön päätöksentekoa asian

yhteydessä sekä Ulf Sundqvistin tuloja ja varallisuusasemaa.

Lausuntona esitän kunnioittaen seuraavaa.

2. Selvä maksukyvyttömyystilanne

Asianosaisina oikeusjutussa olivat kantajana omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy, aiemmin Siltapankki Oy, ja

vastaajina STS-Pankki Oy:n pääjohtaja Ulf Sundqvist ja johtokunnan jäsenet Kenneth Degerth, Lasse Wahlroos ja

Kosti Kyhälä. Tuomioissaan 4.7.1997 n:ot 2361 ja 2362 KKO hylkäsi kanteen Wahlroosia vastaan, mutta vahvisti

muiden vastaajien olevan korvausvelvollisia huolimattoman luotonannon aiheuttamien luottotappioiden takia.

Kyseessä olevan Wayup-ryhmän ja Sandnäs-ryhmän luototuksen johdosta oli ajettu kannetta myös Yrjö-Olavi

Aavia ja Pentti Laaksosta vastaan. Aavin ja Arsenal Silta Oy:n välillä asia päättyi sovintoon Helsingin

käräjäoikeuden tuomioiden ja Pentti Laaksosen ja Arsenal Silta Oy:n välillä Helsingin hovioikeuden tuomioiden

jälkeen. Korvaussumma, johon KKO velvoitti vastaajat eriasteisesti yhteisvastuullisesti, on 9 miljoonaa markkaa.

Vastaajat velvoitettiin korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2,4 miljoonalla markalla. Lisäksi vastaajat

velvoitettiin maksamaan mainituille summille vuotuista korkoa 16 % tammikuusta 1994.
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Yksinkertainen prosenttilasku osoittaa, että vastuusumma kokonaisuutena ylitti tammikuussa 1995 jo 13 miljoonaa

mk. Vuosittain summa kasvaa korkoa enenevästi ja pelkästään korko ylittää jo 2 miljoonaa markkaa vuodessa.

Ulf Sundqvistin tuloista ja varallisuusasemasta on tehty selvityksiä eri yhteyksissä. Selvityksen tekijöinä ovat

olleet Helsingin poliisilaitoksen talous- ja omaisuusrikosyksikkö sekä Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto.

Verotettavaa tuloa koskevien selvitysten perusteella Sundqvist on ollut sangen hyvätuloinen. Verotettavaa

varallisuutta ei ole ollut mainittavassa määrin. Varallisuuden karttumista ovat ilmeisesti estäneet suuret menot,

esimerkiksi väljähkö asunto, muista velkavastuista johtuvat kulut sekä todennäköisesti asianajopalkkiot viime

vuosina käynnissä olleessa oikeudenkäynnissä.

Taloudellinen yhtälö on mahdoton. Jo korvausvastuun vuotuinen korko ylittää selkeästi Sundqvistin vuotuisen

bruttotulon ja nettotulon vastaavasti vielä enemmän.

3. Päätöksentekomenettely

Arsenal-Silta Oy:llä velkojana on ollut erilaisia mahdollisuuksia periä KKO:n tuomiossa vahvistetut saamisensa.

Täysin selvää on, että saamisesta ei täyttä suoritusta nykynäkymin saada koskaan.

Luontevinta yleensä on hakea tuomion täytäntöönpanoa ulosottoviranomaiselta. Arsenal-Silta Oy menettelikin niin

ja haki sitä 12.8.1997, jolloin Sundqvistin omaisuuden takavarikko oli vielä voimassa. On huomattava, että

yksityisoikeudellisissa asioissa tuomiota ei yleensä panna täytäntöön automaattisesti, vaan velkojan aloitteesta.

Odotettavissa on, että takavarikoidulla ja mahdollisesti muulla ulosmitattavalla Sundqvistin omaisuudella saataisiin

realisoituna nyt lyhennettyä vahingonkorvausvelkaa varsin vähän, kun arvoltaan mainittava omaisuus on pantattu

muista veloista. Tärkeämpi ulosoton kohde voisivat olla Sundqvistin tulevaisuudessa saamat tulot. Elinkeinotulosta

saa pääsäännön mukaan ulosmitata enintään yhden kuudesosan ja kansanedustajan- yms. eläkkeestä

kolmanneksen. Jos vuotuinen tulos siitä olisi 100 000 markan suuruusluokkaa, kuten saattaa olla mahdollista, 1,2

miljoonaa markkaa olisi realisoituna noin 12 vuoden kuluttua.

Luotollinen käyttötili on ulosoton kannalta erityisongelma. Juridisesti se on kuitenkin jokseenkin selvä. Kun tilin

saldo on negatiivinen, tilinhaltija on pankille velkaa negatiivisen saldon määrän ja pankki on varannut tilinhaltijalle

luottoa tilin limiittiin asti. Olisi outoa, jos ulosotossa voitaisiin velallinen pakottaa
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ottamaan luottoa täytäntöönpantavan saamisen maksamiseksi. Ulosottolaissa ei ilmeisesti ole otettu huomioon

mahdollisuutta, että tuloja voidaan ohjata jatkuvasti negatiivisen saldon omaavalle pankkitilille ja sillä tavoin

välttää ulosottotoimet.

Konkurssi olisi Arsenal-Silta Oy:n kannalta erittäin epäedullinen, koska sen kustannukset ovat suuret ja samalla

muutkin velkojat vaatisivat osansa.

Eräs mahdollisuus olisi velkajärjestely. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 3 ja 7 luvun mukaiset

velkajärjestelyn edellytykset näyttäisivät toteutuvan. Velkajärjestely tulee kuitenkin vireille vain velallis-tahon

hakemuksesta. Arsenal-Silta Oy velkojana olisi voinut sitä vain ehdottaa ratkaisuksi. Toisaalta voidaan sanoa, että

sopimus sellaisena kuin se on tehty, on eräänlainen epävirallinen velkajärjestely.

On täysin mahdotonta täsmällisin luvuin sanoa, millainen ja kuinka pitkäaikainen maksuohjelma tällaisessa

tapauksessa voitaisiin määrätä. Niin muodoin ei voida varmasti sanoa, miten paljon korvausvastuusta sen avulla

voitaisiin realisoida. Velkajärjestelyn mahdollisuus olisi mielestäni kyllä ollut tarpeen edes pääpiirtein selvittää.

Likimääräisiä arvioita voidaan silti tehdä. Jos ajatellaan esimerkiksi maksuohjelmaa, jossa kuukausittainen

maksuvelvollisuus olisi 30 000 markkaa, yhdessä vuodessa velkojat saisivat 360 000 markkaa ja viidessä vuodessa

1,8 miljoonaa markkaa. Tällaisenkin maksuohjelman toteutuminen saattaisi olla epävarmalla pohjalla, koska

Sundqvistin konsultti- ja muut palkkiot saattavat paljonkin vaihdella. Mainitunkaltainen hypoteettinen

maksuohjelma ei kattaisi kokonaan edes yhden vuoden korkoja vastaavaa summaa. Lisäksi velkajärjestelyyn

tulisivat muutkin velkojat ottamaan osansa.

Mainittujen keinojen lisäksi Arsenal-Silta Oy:llä on ollut mahdollisuus vahingonkorvausvastuuseen asetettujen

kanssa sopia vahingonkorvauksen määrästä, myös tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion jälkeen. Se kuuluu

yleisen sopimusvapauden alaan. Jos kyseessä olisi tavanomainen osakeyhtiö, sen ei olisi tarvinnut ruveta

hakemaan hyväksymistä vastaavaan järjestelyyn miltään viranomaiselta. Valtiollisen omistuksen ja erityistehtävien

takia omaisuudenhoitoyhtiöissä on kuitenkin erityissääntelyjä, jotka ovat edellyttäneet, että Arsenal-Silta Oy ei voi

käyttää sopimusvapautta täysin itsenäisesti. Omaisuudenhoitoyhtiöt ovat valtion vakuusrahaston ja

valtiovarainministeriön valvonnan alaisia. Huomattakoon lisäksi, että valtiokin velkojana voi tehdä

yksityisoikeudellisen sopimuksen vahinkojen korvaamisesta.

Päätöksentekomenettely on käsitykseni mukaan ollut muodollisesti oikea. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy

on ennen sopimuksen solmimista hakenut valtion vakuusrahaston ja valtiovarainministeriön
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hyväksymisen sille. Ministeriö on päällikkövirasto ja valtiovarainministeriössä valtion vakuusrahastoa koskevat

asiat kuuluivat ministeri Alhon ratkaistaviin. Ennen päätöksentekoa asiaa valmistelivat ministeriön virkamiehet,

joiden tehtäviin valmistelu kuului. Päätöksenteko on tapahtunut esittelyn mukaisesti. Hallitusmuodossa, laissa

valtioneuvostosta, valtioneuvoston ohjesäännössä tai valtiovarainministeriöstä annetussa asetuksessa ei käsitykseni

mukaan ole säännöksiä, jotka edellyttäisivät omaisuudenhoitoyhtiön nimissä tehtyä sopimusta koskevan asian

ratkaisemista valtioneuvoston yleisistunnossa.

4. Mitä on yhdenvertaisuus tuomioistuimen vahvistamien vastuiden perinnässä?

Hallitusmuodon 5 §:n 1 momentin mukaan ihmiset (eivät vain "kansalaiset" niin kuin muistutuskirjelmässä

sanotaan) ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ihmisten yhdenvertaisuus on keskeinen oikeusperiaate kaikessa valtion

toiminnassa, myös silloin, kun valtiovarainministeriö antaa valvonnassaan oleville yhtiöille ohjeita saamisten

perinnästä.

Yhdenvertaisuus on kuitenkin vaikea sana. Sen merkityksestä eri yhteyksissä on mahdollista laatia laajoja

tutkimuksia. Tässä yhteydessä yhdenvertaisuuden merkityssisältö varsin selkeästi rinnastuu velkojan, juridisesti

Arsenal-Silta Oy:n ja käytännössä Suomen valtion taloudellisiin etuihin. Tuomioistuimen tuomiossa vahvistettu

saaminen on perittävä kokonaisuudessaan, jos vastuullisen maksukyky siihen riittää. Ellei velallisen maksukyky

ole riittävä, on valittava sellainen perintätapa ja -muoto, joka johtaa velkojan kannalta kokonaistaloudellisesti

edullisimpaan tulokseen. Toisin sanoen velallisen maksukyky on perinnässä mitattava niin sanotusti loppuun asti

siinä määrin kuin ulosottoa, konkurssia ja velkajärjestelyä koskevat säännökset antavat mahdollisuuden.

Yhdenvertaisuusmaksiimi kuuluu: "Jokaiselta kykynsä mukaan!" Jos velallisen kanssa tehdyllä

sopimusjärjestelyllä velkojalle saadaan taloudellisesti vähintään yhtä edullinen perintätulos kuin

virallismenettelyillä, sitä ei voi pitää kiellettynä. Sen sijaan yhdenvertaisena ei voida pitää sellaista menettelyä, että

velallisen maksukykyyn vaikuttavat seikat sivuuttaen yleisesti tuomioistuinten vahvistamia

vahingonkorvausvastuita soviteltaisiin jollakin mekaanisella laskutoimituksella.

Arsenal-Silta Oy on tehnyt sopimuksen vahingonkorvauksen suorittamisesta Ulf Sundqvistin ohella myös Yrjö-

Olavi Aavin, Pentti Laaksosen ja Kosti Kyhälän kanssa ja muitakin niihin liittyviä sopimuspohjaisia järjestelyjä.

Oman käsitykseni mukaan järjestelyt on tehty Arsenal-Silta Oy:n kannalta taloudellisesti järkevin ja velallisten

kannalta asiallisin perustein.
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5. Ministerivastuun edellytykset

Valtioneuvoston jäsen on oikeudellisesti vastuussa virkatoimistaan. Vastuuta sääntelee laki eduskunnan oikeudesta

tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen

lainmukaisuutta (25.11.1922/274), joka on voimassa perustuslakina. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan

tehtävänä on käsitellä ministerivastuuasioita. Ministerivastuun materiaaliset edellytykset on määritelty lain 7 §:ssä.

7 §. Lainvastaisena menettelynä, josta valtioneuvoston jäsen tai 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 jossakin virkatoimessaan on selvästi lainvastaisesti menetellyt.

Säännöksen muotoiluista ("ilmeinen laittomuus", "maan ilmeiseksi vahingoksi", "tahallansa väärinkäyttänyt",

"selvästi lainvastaisesti") voidaan päätellä, että ministerivastuussa syytekynnys on korkeammalla kuin yleensä.

Samaan viittaa se, että ministerisyytteet käsittelee valtakunnanoikeus erityistuomioistuimena, jota ei ole

organisoitu käsittelemään vähäisiä oikeudellisia virheitä valtioneuvoston jäsenten päätöksenteossa.

Valtioneuvoston jäsenen päätöksentekoon sisältyy lukuisia asioita, joissa on mahdollista perehtyä vain

pääasialliseen sisältöön ja joissa on pakko luottaa virkamiesvalmisteluun myös juridisissa yksityiskohdissa.

Tähänastinen käytäntö ministerivastuuasioissa viittaa samaan. Valtakunnanoikeus on käsitellyt neljä asiaa, joista

jokaisessa oli kyse oikeudellisesti selvästä lainvastaisuudesta. Vuonna 1933 käsiteltiin väärän merkinnän tekemistä

valtioneuvoston pöytäkirjaan käsiteltäessä virkamiesten palkkausta. Syyte hylättiin, kun ei ollut riittävää näyttöä

ministeriä vastaan. Vuoden 1952 ns. Salaputki-jutussa yksi entinen ministeri tuomittiin tahallisesta

hyötymistarkoituksessa tehdystä virkarikoksesta ja toinen varomattomuudesta tehdystä virkavirheestä. Vuoden

1961 Kätilöopisto-jutussa tuomittiin kaksi entistä ministeriä laiminlyönnistä tehdystä virkavirheestä. Vuonna 1993

tuomittiin rangaistukseen entinen ministeri jatketusta rikoksesta, joka käsitti virkavelvollisuuden rikkomisen ja

lahjuksen ottamisen.
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6. Kannanotto ministerivastuuseen

Johonkin mittaan asti ministeri Alhon päätöksentekoa voidaan oikeudellisesti arvostella. Edellä on jo sanottu, ettei

ilmeisesti selvitetty Sundqvistin halukkuutta ja mahdollisuutta velkajärjestelyyn. Tätä kritiikkiä lieventää se, että

velkajärjestelyllä todennäköisesti olisi suhteellisen pitkän ajan kuluessa Arsenal-Silta Oy:lle saatu suunnilleen

samaa suuruusluokkaa oleva summa kuin nyt sopimusperusteisesti. Lisäksi omaisuudenhoitoyhtiön väliaikaisesta

luonteesta johtuen velkajärjestelyjä ei voi pitää tarkoituksenmukaisina perintätapoina.

Toinen kritiikin aihe liittyy siihen, ettei ryhdytty tarkistamaan viimeksi tehdyn ulosottoselvityksen (1.9.1997)

yhteydessä annettuja tietoja. Ulosottolaki nimittäin antaa ulosottoviranomaisille valtuuksia vaatia tietoja myös

sivullisilta (esim. ulosottolain 3 luvun 34e-f § vuodelta 1997). Poliisin käyttäminen viimeksi mainitun

ulosottoselvityksen tietojen tarkistamiseksi ei tule kyseeseen, ellei synny epäilyä velallisen rikoksesta. Vuonna

1995 yksi rikostutkinta jo tehtiin ja lopetettiin, kun epäily rikoksesta ei saanut vahvistusta tosiseikoista. Uusimman

ulosottoselvityksen tietojen tarkistaminen olisi työläs ja aikaa vievä ja on varsin epätodennäköistä, että siinä

ilmenisi uusia asioita. Tietysti huomattavan ilmoittamatta jääneen varallisuuden löytyminen muuttaisi tilanteen

täysin toiseksi.

Kaiken edellä sanotun perusteella päädyn siihen johtopäätökseen, että entinen valtiovarainministeri Arja Alho ei

ole virkatoimessaan menetellyt sillä tavoin lainvastaisesti kuin ministerivastuulaissa tarkoitetaan. Poliittinen

ministerivastuu on eri asia, jota tässä ei ole tarpeen arvioida.

Helsingissä 4.11.1997

Rikosoikeuden professori

Turun yliopisto

Eero Backman


