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VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTOLLE 

 

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö 12.12.2013 (410/34/2013) 

Lausunto Petri Honkasen kanteluun  

 

Tausta 
 

Yleistä 

 

Petri Honkanen on tehnyt 27.11.2013 kantelun Valtiontalouden tarkastusvirastolle ja oi-

keuskanslerille muun muassa Kreikan ja Espanjan vakuusjärjestelyjen asiantuntijapalve-

luhankintojen lainmukaisuudesta sekä palveluhankintojen yhteydessä noudatettujen käy-

täntöjen ja tehtyjen päätösten hyvän hallintotavan mukaisuudesta. Oikeuskansleri on siir-

tänyt hänelle tulleen kantelun Valtiontalouden tarkastusviraston käsiteltäväksi. 

 

Valtiovarainministeriö on useassa yhteydessä vuoden 2013 marraskuun aikana antanut 

kantelun tekijälle vastauksia tämän sähköpostitse ja puhelimitse esittämiin kysymyksiin 

Kreikan ja Espanjan vakuusjärjestelyjen neuvotteluista ja valmisteluun osallistuneiden 

palveluntarjoajien roolista ja toiminnasta. Valtiovarainministeriö on lisäksi toimittanut 

Honkaselle tämän pyytämiä edellä mainittuihin asiakokonaisuuksiin liittyviä asiakirjoja 

julkisilta osiltaan. 

 

Oikeudellisesti kantelu koskee valtiovarainministeriön näkökulmasta erityisesti julkisista 

hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) ja ministeriön sisäisten 

ohjeiden noudattamista valtiovarainministeriön toiminnassa Kreikan ja Espanjan vakuus-

järjestelyiden osalta. 

 

Vakuusjärjestelyt ja niiden valmistelu 

 

Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti ”Suomi on valmis harkitsemaan 

uutta Euroopan rahoitusvakausvälineestä (jäljempänä ERVV) annettavaa lainoitusta 

vain sillä ehdolla, että Suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä valtiolta.”
1
 Lin-

                                                 

 
1
 Hallitusohjelmassa (liite 3) todetaan Suomen kokonaisvastuiden rajaamisesta seuraavaa: ”Mikäli jokin euromaa pyytää 

ERVV:ltä lainamuotoista tukea vielä Portugalin jälkeen, on Suomi valmis harkitsemaan tätä vain sillä ehdolla, että Suomi 

saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta. Tämä rajaa Suomen tosiasialliset vastuut enintään Portugalin ja sitä 

edeltävien ohjelmien hyväksymisen mukaiselle tasolle.” 
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jauksen mukaisesti on toteutettu kaksi vakuusjärjestelyä – yksi Kreikan ja toinen Espan-

jan rahoitustukijärjestelyihin liittyen. Keskustelut Kreikan toisesta sopeutusohjelmasta 

alkoivat kesällä 2011 ja euromaiden huippukokous sopi Kreikan toisen sopeutusohjelman 

periaatteista 21.7.2011. Espanjan vakuusjärjestelystä sovittiin heinäkuussa 2012 saman-

aikaisesti Espanjan pankkisektorille suunnatun epäsuoraa pankkitukea koskeneen rahoi-

tustukiohjelman yhteydessä.  

 

Vakuusjärjestelyn muodosta ja sisällöstä on käyty keskustelua niin virkamies- ja poliitti-

sella tasolla vuoden 2011 kesäkuusta alkaen. Valtiovarainministeri ja ylin virkamiesjohto 

ovat olleet keskusteluissa tiiviisti mukana alusta alkaen. 

 

Suomen vakuusjärjestelyistä käytyjä neuvotteluja varjosti äärimmäinen kansainvälinen 

paine saavuttaa sopu niistä rahoitustukiohjelmista, joihin vakuusjärjestelyt liittyvät. Hal-

litusohjelman perusteella Suomi ei kuitenkaan voinut sitoutua ERVV:n kautta toteutetta-

viin ohjelmiin ilman Suomen rahoitusasemaa turvaavia vakuuksia. Vakuusjärjestelyjä 

koskevat neuvottelut olivat sekä markkinavaikutuksiltaan että poliittisesti erittäin sensi-

tiiviset ja niillä oli huomattava vaikutus Suomen kansainvälisiin suhteisiin. Tämä tausta 

vaikutti siihen, että Kreikkaa koskevien vakuusjärjestelyjen sisältö muuttui useaan ottee-

seen neuvottelujen kuluessa johtuen samanaikaisesti käynnissä olleiden Kreikan toista 

sopeutusohjelmaa koskeneiden neuvotteluiden käänteistä. Suunniteltaessa järjestelyjen 

muotoa päädyttiin lukuisien vaiheiden ja Kreikan toisen sopeutusohjelman sisällön konk-

retisoiduttua malliin, joka kansainvälisestikin oli – ja on – poikkeuksellinen. Espanjan 

osalta voitiin hyödyntää Kreikan vakuusjärjestelyn yhteydessä jo sovittua vakuusmallia 

ja menettelyjä. Espanjan vakuussopimuksen valmisteluun liittyi kuitenkin äärimmäisen 

kireä valmisteluaikataulu.  

 

Kansainvälisen vakuusjärjestelyn neuvotteleminen vaati sellaista oikeudellista osaamista, 

jota valtiovarainministeriöllä ei ole ja jota ei Suomessa ollut saatavilla. Kansainvälisesti 

yleisenä käytäntönä on, että tällaisissa taloudelliselta arvoltaan erittäin merkittävissä jär-

jestelyissä, joissa yksi tai useampi valtio on osallisena, sopimuksiin sovelletaan niin sa-

notusti puolueettoman maan lakia, jotta yksikään sopijapuolena oleva valtio tai sopija-

puolen kotivaltio ei pysty omin päätöksin muuttamaan sopimuksiin sovellettavan lain si-

sältöä. Koska oli selvää, että vakuusjärjestelyyn osallistuu tahoja useasta maasta, järjeste-

ly haluttiin viedä rahoitusmarkkinoilla vakiintuneen käytännön mukaisesti Englannin lain 

soveltamisalan piiriin, jotta toimintakenttä olisi tasapuolinen kaikille osapuolille. Myös 

tämä seikka edellytti ulkomaisen – luonnollisesti ensisijaisesti englantilaisen – asiantunti-

jan palkkaamista kansainvälisestä vakuusjärjestelystä käytävien neuvotteluiden ajaksi. 

 

1. Kreikan vakuusjärjestely 

 

Suomi ja Kreikka saavuttivat 16.8.2011 niin sanottujen ensimmäisen vaiheen neuvotte-

luiden päätteeksi yhteisymmärryksen vakuussopimuksesta ja sen sisällöstä. Muut euro-

maat, jotka eivät olleet osallistuneet näihin neuvotteluihin, eivät kuitenkaan hyväksyneet 

järjestelyä, minkä takia neuvotteluissa jouduttiin palaamaan alkupisteeseen, samalla kuin 

paine ratkaisun saavuttamiseksi kasvoi entisestään. Lopulta euroryhmän kokouksessa 

3.10.2011 päästiin sopuun periaatteista ja ehdoista, joilla vakuuksia voitiin saada edun-

saajamaalta ERVV:n myöntämien luottojen vakuudeksi, sekä vakuuksien määräytymis-

perusteista. Vakuusjärjestelyn sovittiin olevan avoin kaikille euromaille. Euroryhmän 

saavuttaman periaatesovun mukaiset Suomen vakuusjärjestelyn muodostavat sopimukset 

allekirjoitettiin lopulta 23.2.2012. 
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Edellisessä kohdassa mainittujen syiden perusteella valtiovarainministeriö päätyi alun pe-

rin osin salaamaan Kreikan vakuusjärjestelyyn liittyvät sopimus- ja muut asiakirjat.
2
 

Korkeimman hallinto-oikeuden (jäljempänä KHO) 14.5.2013 antaman vuosikirjaratkai-

sun KHO:2013:90 jälkeen valtiovarainministeriö antoi tiedot asiakirjoista KHO:n pää-

töksessään edellyttämällä tavalla julkisilta osiltaan.
3
 

 

Kreikan vakuusjärjestelyn ensimmäinen vaihe 

 

Kesä-heinäkuussa 2011 keskusteluja vakuusjärjestelystä käytiin Suomen aloitteesta eri 

EU-toimielinten, muiden jäsenvaltioiden, kansainvälisten järjestöjen ja ERVV:n kanssa 

tavoitteena luoda kaikkia euromaita koskeva vakuusjärjestely. Tällaisesta yleisestä järjes-

telystä ei kuitenkaan löytynyt yhteistä näkemystä. Euromaiden huippukokouksen sovittua 

21.7.2011 Kreikan toisen sopeutusohjelman periaatteista, Suomen oli aloitettava pikai-

sesti vakuusneuvottelut Kreikan valtion kanssa noudattaakseen pääministeri Kataisen 

hallitusohjelmaan kirjattuja linjauksia. 

 

Elokuun 2011 ensimmäisellä viikolla (1.–4.8.2011) käytiin useita puhelinneuvotteluita ja 

kattavaa sähköpostikirjeenvaihtoa kolmen englantilaisen asianajotoimiston kanssa tarkoi-

tuksena kartoittaa niiden kiinnostusta ja mahdollisuutta avustaa Suomea vakuusjärjeste-

lyn läpiviemisessä ja selvittää niiden palkkiotasoa. Tässä vaiheessa Suomi ei vielä pysty-

nyt antamaan asianajotoimistoille selvää kuvaa toimeksiannon sisällöstä, koska keskuste-

luissa oli esillä monia erilaisia vakuusjärjestelyn toteutusmalleja. 

 

Kaikki kolme asianajotoimistoa tunsivat hyvin englantilaisen ja anglosaksisen lainsää-

dännön. Kartoitettujen asianajotoimistojen vahvuuksina oli esimerkiksi joko erityisesti 

Kreikan lainsäädännön ja hallinnon vahva tuntemus tai vahva kokemus strukturoiduista 

rahoitusjärjestelyistä ja niihin usein liittyvistä erityisyhtiöistä (engl. Special Purpose Ve-

hicle, jäljempänä SPV). Yksi kartoituksen piirissä olleista asianajotoimistoista ilmoitti 

valtiovarainministeriölle 4.8.2011, että vakuusjärjestely on heille todennäköisesti liian 

haasteellinen tehtävä. Keskeisenä syynä heidän tekemässään arviossa painottui se, että 

vakuusjärjestelyn toisena osapuolena oli tuolloin vielä määrittelemätön kreikkalainen oi-

keudellinen henkilö. Näin ollen mahdollisia käytettävissä olevia neuvonantajia oli tuossa 

vaiheessa käytettävissä vain kaksi.  

 

Tilannetta hankaloitti merkittävästi myös eurooppalainen lomakausi, joka oli jo alkanut. 

Lomakauden johdosta asianajotoimistojen pääneuvottelijat olivat lomalla ja heihin oli 

erittäin vaikea saada yhteyttä. Jo käydyissä neuvotteluissa oli valtiovarainministeriön 

virkamiesten toimesta todettu Suomen neuvonantajaksi lopulta valikoituneen Linklaters 

LLP:n (jäljempänä Linklaters) kokonaistaloudellinen edullisuus, korkea ammattitaito ja 

laaja asiantuntemus. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä ollut varmaa, miten paljon 

                                                 

 
2
 Valtiovarainministeriön päätös 27.4.2012 perustui julkisuuslain 1 §, 3 §, 5 § 3 mom 2) kohta ja 4 mom, 9 §, 10 §, 17 §, 22 

§, 23 §, 24 § 1 mom 1), 2), 17) ja 20) kohta ja 2 mom sekä 33 §. 
3
 Valtiovarainministeriö arvioi paitsi Kreikan myös Espanjan vakuusjärjestelyn asiakirjojen julkisuutta uudelleen. Valtiova-

rainministeriö julkaisi ensin Internet-sivuillaan 14.5.2013 yhden kreikkalaisen pankin kanssa tehdyn sopimuskokonaisuu-

den ja 28.5.2013 kaikki neljä vakuussopimuskokonaisuutta KHO:n vuosikirjaratkaisun mukaisesti huomioiden sen, että 

vakuussopimuksista osa sisältää sopijapuolina olevia pankkeja koskevia yksilöintitietoja, jotka edellä mainitun 

KHO:2013:90 päätöksen nojalla ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan nojalla salassa pidettäviä liikesalaisuuk-

sia. Näin ollen asiakirjat julkistettiin julkisilta osiltaan. Välittömästi tämän jälkeen 31.5.2013 valtiovarainministeriö julkaisi 

myös Espanjan vakuusjärjestelyyn liittyvät asiakirjat vastaavin perustein Internet-sivuillaan. Ks. 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20130527Kreikk/name.jsp ja 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20130531Espanj/name.jsp.  

 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20130527Kreikk/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20130531Espanj/name.jsp
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Suomi tulisi tarvitsemaan kreikkalaisen lainsäädännön ja hallinnon tuntemusta. Vakuus-

järjestelyn lopullisesti strukturoineen, dokumentoineen ja neuvotelleen Linklatersin vah-

vuutena olivat suuren asianajotoimiston kattavat resurssit, laaja kokemus vastaavantyyp-

pisistä rahoitustransaktioista ja laaja kansainvälinen verkosto. 

 

Elokuussa 2011 jouduttiin asianajotoimistojen kartoituksen ohella lyhyellä varoitusajalla 

reagoimaan moniin vakuusjärjestelyä koskeviin kysymyksiin. Esille nousi erityisesti 

Kreikan liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin sisältyvä vakuudenantokielto (engl. 

negative pledge). Vakuudenantokielto on lainasopimuksen ehto, joka kieltää liikkeeseen-

laskijaa panttaamasta omaisuuttaan tavalla, joka asettaa joukkovelkakirjalainan haltijan 

epäedullisempaan asemaan suhteessa muihin velkojiin. Jos Kreikka olisi antanut Suomel-

le sen kaltaisen vakuuden kuin neuvottelujen alkuvaiheissa kaavailtiin, vakuudenanto-

kielto olisi voinut antaa Kreikan liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen haltijoil-

le oikeuden vaatia joukkovelkakirjalainojen ennenaikaista eräännyttämistä. Kreikkalais-

ten joukkovelkakirjojen ennenaikainen takaisinmaksu olisi vuorostaan vakavasti vaaran-

tanut euroalueen rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja rahoitusvakauden.  

 

Ongelmakokonaisuuden vakavuuden sekä asian tärkeyden ja kiireellisyyden vuoksi val-

tiovarainministeriön oli pikaisesti pyydettävä anglosaksisen lainsäädännön tulkintaan 

apua. Tämän johdosta Linklatersille annettiin jo elokuun alussa pikatoimeksianto. Lisäksi 

suomalainen asianajotoimisto Hannes Snellman Oy (jäljempänä Hannes Snellman), jol-

la on erityisasiantuntemusta muun muassa valtion varainhankintaan liittyvissä juridisissa 

asioissa muun muassa Valtiokonttorin oikeudellisen avustamisen kautta, otettiin tilapäi-

sesti mukaan neuvotteluihin.  

 

Suomi ja Kreikka pääsivät yhteisymmärrykseen vakuusjärjestelystä ja sen sisällöstä 

16.8.2011.
4
 Vakuusjärjestely vaati toteutuakseen kuitenkin vielä muiden euromaiden hy-

väksynnän. Hyvin pian vakuussovusta annetun ilmoituksen jälkeen kävi selväksi, etteivät 

muut euromaat hyväksy Suomen ja Kreikan keskenään sopimaa vakuusjärjestelyä ehdo-

tetussa muodossaan.  

 

Linklaters lähetti valtiovarainministeriölle elokuun alussa toimeksiantosopimuksen (engl. 

Engagement Letter). Linklaters ei kuitenkaan vaatinut Englannin lain alaisen ja englanti-

laisen tuomioistuimen tuomiopiiriin kuuluvan sopimuksen allekirjoittamista, vaan valtio-

varainministeriö ja Linklaters sopivat suullisesti ja sähköpostitse ainoastaan maksettavien 

palkkioiden tasosta, järjestelyyn kytkettävistä resursseista ja vaadittavasta osaamisen ta-

sosta.  

 

Tämä järjestely oli Suomen etujen mukainen, koska vakuusjärjestely oli muotoutumassa 

juridis-teknisesti varsin monimutkaiseksi ja siihen liittyi poliittisia epävarmuuksia, jotka 

tekivät toimeksiannon keston ja sisällön vaikeaksi ennakoida. Valtiovarainministeriö ei 

ollut halukas sitoutumaan laajasti ja yksityiskohtaisesti pitkäkestoiseen yhteistyöhön 

vaan sen tavoitteena oli säilyttää mahdollisimman suuri toimintavapaus. Valtiovarainmi-

nisteriön toimintavapauden kannalta oli keskeistä, ettei valtiovarainministeriö sitoutunut 

yksiselitteisesti Linklatersiin, vaan sillä säilyi mahdollisuus harkintansa mukaan keskeyt-

tää yhteistyö ja vaihtaa tarvittaessa neuvonantajaa. 

 

 

 

                                                 

 
4
 Ks. http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20110816Suomij/name.jsp. 

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20110816Suomij/name.jsp
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Kreikan vakuusjärjestelyn toinen vaihe 

 

Kun muut euromaat eivät elokuussa 2011 hyväksyneetkään Suomen ja Kreikan yhteis-

ymmärrystä vakuusjärjestelyksi, päätettiin syyskuun 2011 alussa jatkaa neuvonantopal-

velujen kartoittamista ja mahdollisen hankinnan sisällön arviointia mukana edelleen ol-

leen kahden ulkomaisen asianajotoimiston kanssa. Linklaters oli elokuun alussa toteute-

tun pikatoimeksiannon kautta vakuuttavalla tavalla osoittanut ammattitaitonsa, asiantun-

temuksensa ja käytössään olevien resurssien riittävyyden. Linklatersin vahvuudeksi oli 

laskettava myös poikkeuksellisen hyvä reagointikyky, kiinnostus ja valmius vakuusjär-

jestelyn hoitamiseen sekä saavutettavuus ja joustavuus erittäin haasteellisessa tilanteessa 

ja tiukassa aikataulussa.  

 

Valtiovarainministeriö oli edellä mainituin perustein valmis jatkamaan yhteistyötä Link-

latersin kanssa. Varsinainen valinta tuli ajankohtaiseksi kuitenkin vasta sen jälkeen, kun 

euroryhmä oli kokouksessaan 3.10.2011 hyväksynyt euroryhmän työryhmän (engl. Eu-

rogroup Working Group, jäljempänä EWG) puitteissa käytyjen neuvotteluiden perusteel-

la muotoutuneen mallin vakuusjärjestelyille.
5
 Tämän jälkeen oli pikaisesti aloitettava va-

kuusjärjestelyn käytännön toteutuksen suunnittelu. Tässä vaiheessa Linklatersilta pyydet-

tiin uusi epävirallinen tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon löytä-

miseksi valtiovarainministeriö pyysi epävirallisen tarjouksen myös yhdeltä uudelta erityi-

sesti kansainvälisiin rahoitusjärjestelyihin erikoistuneelta angloamerikkalaiselta asianajo-

toimistolta. Toisessa vaiheessa pyydetyillä epävirallisilla tarjouspyynnöillä pyrittiin tar-

kistamaan erityisesti asianajotoimistojen vallitsevaa palkkiotasoa.  

 

Niin ensimmäisen kuin toisen vaiheen aikana tehtyjen epävirallisten kartoitusten perus-

teella kävi ilmeiseksi, että kansainvälisiin rahoitusjärjestelyihin erikoistuneiden ja Suo-

men ja Kreikan välisessä erikoisosaamista vaativassa vakuusjärjestelyssä avustamaan 

kykenevien asianajotoimistojen palkkiotasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Linklatersin 

valintaa puolsi heidän osoittamansa asiantuntemuksen, ammattitaidon, pätevyyden ja 

käytettävissä olevien resurssien lisäksi se, että he olivat valmiita myöntämään valtiova-

rainministeriölle 10 prosentin alennuksen heidän alun perin ilmoittamastaan palk-

kiotasosta.  

 

Linklatersille ilmoitettiin 27.10.2011, että valtiovarainministeriö on päättänyt jatkaa yh-

teistyötä heidän kanssaan. Valtiovarainministeriö kuitenkin arvioi, että oli tärkeää pitää 

toimiva keskusteluyhteys myös toiseen asianajotoimistoon, jotta se olisi mahdollisuuksi-

en mukaan käytettävissä ”taustalla”, jos sen palveluksia jostain syystä olisi tarvittu. Val-

tiovarainministeriö pyrki edellä mainitulla toiminnalla varmistamaan toimintavapautensa 

mahdollisten yllättävien käänteiden varalta, mikä vakuusjärjestelyyn liittyvien paineiden 

vuoksi oli edelleen erittäin tärkeää. Linklatersin valinta tehtiin kokonaistaloudellisen ar-

vion perusteella, jossa hinnan lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin asiantuntemukseen, 

pätevyyteen ja kokemukseen kansainvälisistä rahoitus- ja vakuusjärjestelyistä.  

 

Neuvotteluiden aikana vakuusjärjestelyn sisältö muuttui useaan otteeseen. Muun muassa 

Kreikan vakuusjärjestelyn vastapuolet varmistuivat vasta vuoden 2011 loppupuolella, 

jolloin kävi selväksi, että valtiovarainministeriön neuvotteluosapuolina olisi neljä kreik-

kalaista pankkia. Kattavien ja valtiovarainministeriön resursseja paljon kuluttaneiden 

neuvottelujen päätteeksi vakuusjärjestelyn sisällön lopulliseksi muodoksi varmistui kan-

sainvälisen tuottojenvaihto- ja johdannaisyhdistyksen (engl.  International Swaps and 

                                                 

 
5
 Ks. http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Vakuudet_4.pdf. 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Vakuudet_4.pdf
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Derivatives Association, jäljempänä ISDA) standardidokumentaatioon perustuva tuotto-

jenvaihto- eli luottoriskin siirtoon tarkoitettu johdannaissopimus. 

 

2. Espanjan vakuusjärjestely 

 

Euroalueen valtiovarainministerit ilmoittivat 9.6.2012 olevansa valmiit myöntämään 

enintään 100 miljardia euroa rahoitustukea toimenpiteisiin Espanjan pankkijärjestelmän 

tervehdyttämiseksi.
6
 Espanja esitti lainapyynnön 25.6.2012. Euroalueen valtiovarainmi-

nisterit hyväksyivät alustavasti 9.7.2012 pankkijärjestelmän tervehdyttämistä koskevan 

yhteistyöpöytäkirjan (engl. Memorandum of Understanding, jäljempänä MoU), jossa 

määriteltiin ohjelman tarkemmat ehdot. 

 

Espanjan vakuusjärjestelystä käytiin ensimmäisiä alustavia keskusteluita valtiovarainmi-

nisteriössä vuoden 2012 kesäkuun lopussa. Varsinaiset vakuusjärjestelyä koskevat neu-

vottelut aloitettiin 11.7.2012 ottamalla yhteyttä Linklatersiin, jolloin tiedusteltiin heidän 

mahdollisuuttaan toimia ministeriön neuvonantajana ja yksilöidyn rahoitusvälineen 

strukturoijana pääasiassa samalla tavalla ja samoin ehdoin kuin Kreikan vakuusjärjeste-

lyssä. Espanjan vakuusjärjestelyn neuvottelemista varjosti äärimmäinen aikataulupaine, 

sillä hallitusohjelman mukaisesti Suomi ei voinut osallistua myöskään Espanjan rahoitus-

tukiohjelmaan ilman ERVV–takausosuuttaan vastaavia vakuuksia. Jotta Suomi voisi si-

toutua Espanjan pankkisektorin tukemiseen ERVV:n kautta euromaiden sopimassa aika-

taulussa, vakuusjärjestelyn neuvottelemisen ja voimaansaattamisen lisäksi heinäkuun 

puolessa välissä oli laadittava rahoitustukiohjelmaa koskeva tiedonanto eduskunnalle 

keskellä sen lomakautta. Käytännössä niin vakuusjärjestely kuin eduskunnan hyväksyntä 

rahoitustukiohjelmaan osallistumiselle tuli saada 20.7.2012 mennessä, jolloin euroryh-

män oli määrä hyväksyä rahoitustukiohjelma ja vastaavasti Suomen valtiovarainministe-

rin hyväksyä Suomen lopullinen osallistuminen ohjelmaan. Valtiovarainministeriöllä oli 

täten vakuusjärjestelyä koskevien neuvotteluiden käymiselle ja loppuun saattamiselle se-

kä eduskunnan tiedonannon laatimiselle aikaa yhteensä kahdeksan kalenteripäivää, joista 

kaksi ajoittui viikonlopulle. 

 

Aikataulupaineen lisäksi on huomattava, että myös Espanjan vakuusjärjestelystä neuvo-

teltaessa oli aluksi epäselvyyttä neuvotteluihin Espanjan puolesta osallistuvasta vastapuo-

lesta. Vakuusjärjestelyssä oli myös otettava huomioon ERVV:n tilapäinen luonne ja va-

rauduttava siihen, että rahoitustuki siirretään myöhemmin maksettavaksi Euroopan va-

kausmekanismista (jäljempänä EVM) ilman etuoikeutetun velkojan asemaa. Jälkimmäi-

nen seikka monimutkaisti neuvotteluja ja vakuusjärjestelyn rakennetta huomattavasti. 

 

Espanjan vakuusjärjestelyn ensimmäinen vaihe 

 

Espanjan vakuusjärjestelyä koskevat neuvottelut aloitettiin käytännössä 12.7.2012, jol-

loin Suomen neuvotteluvastapuoleksi oli varmistunut Espanjan talletussuojarahasto (esp. 

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, jäljempänä FGD) ja heidän 

neuvonantajakseen Allen & Overy LLP (jäljempänä A&O). Aluksi neuvotteluita käytiin 

pitkälti Linklatersin ja A&O:n välillä, mutta viikonloppuna 14.–15.7.2012 neuvotteluiden 

tahti muuttui sellaiseksi, että myös valtiovarainministeriön virkamiehiltä vaadittiin jatku-

vaa osallistumista vakuusjärjestelyn sisällöllisten asioiden määrittelyyn. 

 

                                                 

 
6
 Ks. tarkemmin http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120609xxxxxx/name.jsp. 

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120609xxxxxx/name.jsp
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Suomen valtio allekirjoitti 16.7.2012 FGD:n kanssa vakuusjärjestelyn muodostavat so-

pimukset
7
, joilla Suomen valtion riskit ERVV:stä Espanjan pankkisektorin tukemiseksi 

annetun rahoitusavun osalta siirrettiin FGD:lle. Suomen ja FGD:n välillä sovittiin, että 

FGD maksaa asiamiehenä toimivan investointipankin ylläpitämälle sulkutilille vakuus-

maksuja sitä mukaa, kun Espanjan valtion pankkisektorin järjestelyrahastolle (engl. Fund 

for Orderly Bank Restructuring, jäljempänä FROB) maksetaan pankkisektorille eteen-

päin kanavoitavaksi tarkoitettua tukea. Suomen saaman vakuuspääoman sovittiin täsmen-

tyvän ja kasvavan sitä mukaa, kun FROB:lle maksetaan lainaeriä.
8
 

 

Valtioneuvoston tuli antaa keskiviikkona 18.7.2012 valtioneuvoston yleisistunnossa Es-

panjan lainaohjelmaa koskeva tiedonanto eduskunnalle, jotta tämä ehtisi käsitellä asian 

torstaina 19.7.2012 ja näin varmistaa, että euroryhmän kokoukseen 20.7.2012 osallistu-

valla Suomen valtiovarainministerillä oli oikeus hyväksyä rahoitustuen maksaminen Es-

panjalle.
9
 Jotta tiedonanto voitiin eduskunnassa käsitellä, edellytti se vakuusjärjestelyä 

koskevan sopimuskokonaisuuden keskeisten asiakirjojen kääntämistä suomen ja ruotsin 

kielille. Lisäksi asiakirjojen julkistaminen tuli tehdä vakuussopimukseen otettujen kirja-

usten mukaisesti. Kaikki edellä mainittu vaati valtiovarainministeriön vakuusjärjestelyyn 

osallistuneilta virkamiehiltä poikkeuksellista venymistä, lukemattomia ylityötunteja ja 

suurta tarkkuutta äärimmäisessä paineessa. 

 

Espanjan ja ERVV:n välinen rahoitustukisopimus (engl. Financial Assistance Facility 

Agreement, jäljempänä FFA) allekirjoitettiin lopulta 24.7.2012. FFA tehtiin alun perin 

Espanjan ja ERVV:n välillä, koska EVM ei vielä tuolloin ollut toimintakykyinen. Rahoi-

tustuki sovittiin kuitenkin siirrettäväksi EVM:iin sen aloitettua toimintansa.  

 

Vakuussopimuksen aikaansaaminen oli ehdoton edellytys Suomen osallistumiselle Es-

panjan pankkisektoria koskeneeseen rahoitustukiohjelmaan. On täysin varmaa, ettei va-

kuusjärjestelyä olisi pystytty edellä esitetyssä aikataulussa toteuttamaan ilman Linklater-

sin Suomelle tarjoamaa rahoitusvälineen strukturointiin liittyvää palvelua. Linklaters tun-

si vakuusjärjestelyn taustalla olevan sopimusmekaniikan, minkä lisäksi heillä oli ohjata 

järjestelyyn riittävän asiantuntemuksen omaavat resurssit äärimmäisen kireän aikataulu-

paineen vallitessa. 

 

Espanjan vakuusjärjestelyn toinen vaihe 

 

Espanjan vakuusjärjestelyn toinen vaihe liittyi Espanjan rahoitustuen siirtämiseen 

ERVV:sta EVM:iin. Tämä edellytti sangen kattavia muutoksia alkuperäisiin vakuusjär-

jestelyä koskeviin sopimuksiin. Myös tätä prosessia varjosti Suomen ulkopuolella määri-

telty tiukka aikataulu, koska Suomi ei voinut sitoutua rahoitustukiohjelman siirtämiseen 

ERVV:stä EVM:iin ennen kuin vakuussopimuksiin oli tehty tarvittavat muutokset. 

 

EVM-sopimus tuli voimaan 27.9.2012 ja EVM aloitti virallisesti toimintansa 8.10.2012. 

Espanjan pankkisektorin rahoitustuen siirtämisestä EVM:iin aloitettiin neuvottelut mar-

raskuun alussa. Kun siirto alkoi näyttää todennäköiseltä, valtiovarainministeriö otti yhte-

yttä Linklatersiin 20.11.2012. Linklatersin ensimmäinen arvio oli, ettei vakuussopimusta 

ole välttämättä pakko muuttaa, vaan sopimuskirjaukset huomioivat rahoitustukiohjelman 

siirtämisen ERVV:stä EVM:iin riittävällä tavalla. Valtiovarainministeriö kuitenkin pyysi 

                                                 

 
7
 Keskeisimpänä ISDA:n standardidokumentaatioon perustuva tuottojenvaihtosopimus. 

8
 Ks. tarkemmin http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120717Vakuus/name.jsp. 

9
 Ks. http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/istuntopdf/tiedonanto-Espanja-2012/ESP_Tiedonanto_170712_fi.pdf ja 

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120720Espanj/name.jsp. 

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120717Vakuus/name.jsp
http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/istuntopdf/tiedonanto-Espanja-2012/ESP_Tiedonanto_170712_fi.pdf
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120720Espanj/name.jsp
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Linklatersia täsmentämään arviotaan ja 21.11.2012 Linklaters ilmoitti, että tarkemman 

analyysin perusteella sopimusmuutokset olivat välttämättömiä. Taustalla käydyissä euro-

alueen jäsenvaltioiden ja ERVV:n sekä EVM:n välisissä neuvotteluissa Espanjan rahoi-

tustukiohjelman siirtopäiväksi varmistui virallisesti 28.11.2012. Siirto vaati toteutuak-

seen kaikkien euroalueen jäsenvaltioiden yksimielisen hyväksynnän. Oltiin jälleen tilan-

teessa, jossa sopimusmuutoksia koskevat neuvottelut tuli saattaa loppuun nopeasti, jottei 

Suomi estäisi Espanjan rahoitustukiohjelman siirtoa. Sopimusmuutoksia koskeville neu-

votteluille oli aikaa yhteensä kahdeksan kalenteripäivää, joista kaksi (24.–25.11) osui 

viikonlopulle. Espanjan ja EVM:n välinen FFA allekirjoitettiin virallisesti 28.11.2012.
10

 

Samana päivänä allekirjoitettiin myös Suomen ja FGD:n väliset päivitetyt ja täydennetyt 

vakuusjärjestelyä koskevat sopimusasiakirjat, jotka huomioivat ERVV:n ja EVM:n väli-

set rakenteelliset ja menettelylliset erot sekä varmistivat vakuusjärjestelyn sopimusten 

yhteensopivuuden EVM:n rahoitustukiehtojen ja maksumekaniikan kanssa.  

 

Vakuusjärjestelyn sopimusten rahoitustukiohjelman siirrosta johtuvia muutoksia olisi ol-

lut mahdotonta toteuttaa vaaditussa aikataulussa ilman Linklatersia. Linklaters oli laati-

nut alkuperäisen sopimuskokonaisuuden, joten toisen asianajotoimiston kytkeminen so-

pimusmuutosten tekemiseen olisi ollut niin neuvottelutaktisesti kuin taloudellisesti kan-

nattamatonta.  

 

Lausunto 
 
Yleistä 

 
Valtiovarainministeriö pyytää Valtiontalouden tarkastusvirastoa kiinnittämään huomiota 

niin Kreikan kuin Espanjan vakuusjärjestelyjä neuvoteltaessa, valmisteltaessa ja päätettä-

essä vallinneisiin erittäin poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Vaatimus vakuuksista oli kirjat-

tu Suomen hallitusohjelmaan ehdottomana edellytyksenä Suomen osallistumiselle 

ERVV:stä annettaviin rahoitustukiohjelmiin. Vakuusjärjestelyt olivat poikkeuksellisia, ei 

pelkästään niiden juridisen struktuurin, vaan myös niihin liittyvän euroalueen taloudelli-

sen ja poliittisen herkkyyden vuoksi. Vakuusjärjestelyillä arvioitiin ja arvioidaan edelleen 

olevan merkittäviä vaikutuksia Suomen kansainvälisiin suhteisiin niin toisten valtioiden 

kuin kansainvälisten järjestöjen kanssa, samoin kuin Suomen AAA-luottoluokitukseen. 

Vakuusjärjestelyihin vaikuttanut kansainvälis-poliittinen ulottuvuus vaikeutti vakuus-

neuvotteluita huomattavasti.  

 

Lisäksi valtiovarainministeriö haluaa korostaa sitä, että vakuusjärjestelyitä neuvoteltaessa 

vallinnut poikkeuksellinen paine ja tarve merkittävien päätösten tekemiseen erittäin ly-

hyellä varoitusajalla eivät johtuneet ministeriöstä. Aikataulupaineet olivat seurausta mi-

nisteriöstä riippumattomista, ennalta arvaamattomista eurooppalaisen politiikan ja maa-

ilmantalouden muutoksista ja niihin liittyneistä äkillisistä reagointitarpeista. 

 

                                                 

 
10

 Siirron yhteydessä sovittiin, että ERVV:n sitoumukset tarjota rahoitustukea Espanjan valtiolle 24.7. päivätyn FFA:n mu-

kaisesti otetaan EVM:n vastuulle niiltä osin, kun niitä ei ole maksettu eikä rahoitettu. EVM valtuutettiin myös hankkimaan 

ne ERVV:n oikeudet, ja ottamaan vastuulleen ne ERVV:n velvoitteet, jotka on määritelty ERVV:n FFA:ssa huomioiden 

kuitenkin FFA:n 14(6) artiklan, jonka mukaan: (i) Espanjan valtion maksuvelvoitteet eivät saa siirrossa etuoikeutetumpaa 

asemaa; (ii) ERVV:n FFA:n taloudelliset ja kaupalliset ehdot pysyvät muuttumattomina lukuun ottamatta EVM:n hinnoitte-

lupolitiikka, joka tulee soveltumaan välittömästi siirron toteuduttua; ja (iii) EVM:n FFA:han sisällytetään ne välttämättömät 

muutokset suhteessa ERVV:n FFA:han, jotka ottavat huomioon EVM:n rakenteelliset ja menettelytavalliset erot suhteessa 

ERVV:seen. 
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Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan hankintalaki ei soveltunut vakuusjärjeste-

lyihin. Tästä huolimatta ministeriö haluaa korostaa, ettei hankintalain mukaiselle kilpai-

luttamiselle olisi ollut edellä esitetyin perustein edes mahdollisuutta päätöstilanteissa val-

linneiden olosuhteiden takia. On lisäksi syytä huomata, että valtiovarainministeriön suo-

rittaman kartoituksen ja aiemmin markkinoilta saatujen hinta- ja kustannustietojen sekä 

järjestelyyn osallistuneiden virkamiesten henkilökohtaisen markkinatiedon perusteella 

kilpailuttamisella päätöshetkellä vallinneissa olosuhteissa ei olisi ollut saatavissa ministe-

riön tai Suomen kannalta merkityksellistä tarjousmenettelyn kustannuksia vastaavaa ta-

loudellista etua. 

 
Lausunto asiakohdittain 

 

1. Hankintalain soveltuminen  

 

Hankintalaki sääntelee valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden laissa säänneltyjen 

hankintayksiköiden toimintaa sikäli kun niiden on lain mukaan kilpailutettava tietyt han-

kintansa. Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laaduk-

kaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia 

mahdollisuuksia tarjota muun muassa tavaroita ja palveluita julkisten hankintojen tar-

jouskilpailussa. 

 

Hankintalain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella lakia ei sovelleta palveluhankintoi-

hin, jotka koskevat ”keskuspankkipalveluja taikka arvopaperien tai muiden rahoitusväli-

neiden liikkeeseen laskemiseen, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä rahoituspalveluja, 

kuten liiketoimia, joilla hankintayksikkö hankkii rahaa tai pääomaa”. Julkisia hankintoja 

koskevasta direktiivistä tuleva lausuma ja sitä myötä myös hankintalaki on näiltä osin 

yleistasoinen ja siten hiukan epäselvä. Hankintalaissa ei ole myöskään määritelty rahoi-

tusvälineen tai rahoituspalvelun käsitteitä, vaan niiden sisältö pitää hakea muualta Eu-

roopan unionin tai Suomen lainsäädännöstä analogiatulkinnalla. Sijoituspalvelulain 

(747/2012) 1 luvun 10 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan rahoitusvälineellä tarkoitetaan 

”luottoriskin siirtoon tarkoitettua johdannaissopimusta”. Vastaavasti arvonlisäverolain 

(1501/1993) 41 §:n 1 momentissa rahoituspalveluna pidetään muun muassa luotonantoa 

ja muuta rahoituksen järjestämistä, luotonantajan harjoittamaa luoton hallintaa ja arvopa-

perikauppaa. Saman lain kohdan 2 momentissa arvopaperikaupalla todetaan tarkoitetta-

van muun muassa johdannaissopimusten myyntiä ja välitystä, myös silloin kuin ne eivät 

perustu asiakirjaan.  

 

Hankintalaissa on lisäksi todettu tietyt poikkeukset hankintalain mukaisen kilpailuttamis-

velvollisuuden soveltamisalaan. Hankintalain 7 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella la-

kia ei sovelleta hankintoihin, jotka ovat salassa pidettäviä tai joiden toteuttaminen edel-

lyttää lakiin perustuvia erityisiä turvaamistoimenpiteitä. Salassapitotarvetta arvioidaan 

lähtökohtaisesti viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön perusteella. 

Hankinnat voivat olla salassa pidettäviä muun muassa, jos valtion turvallisuus ja suhteet 

ulkovaltoihin sitä edellyttävät. Salaisia hankintoja koskevia piirteitä voi olla muun muas-

sa valtion yhtiöomaisuuden hoitoon tarkoitettujen palveluiden hankinnoissa, joissa on 

esimerkiksi pörssisääntöjen vuoksi noudatettava erityisiä menettelyjä. Salassa pidettäviä 

seikkoja voi sisältyä myös eräiden valtion rahoituslaitosten liiketoimintaan liittyviin han-

kintoihin.  
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Linklatersilta ostetut palvelut 

 

Linklatersilta hankitut palvelut liittyivät Kreikan vakuusjärjestelyssä Suomen ja neljän 

kreikkalaisen pankin välillä 23.2.2012 allekirjoitettuun tuottojenvaihtosopimukseen ja 

sen strukturointiin ja neuvottelemiseen ja vastaavasti Espanjan vakuusjärjestelyssä Suo-

men ja FGD:n välillä 16.7.2012 allekirjoitettuun ja 28.11.2012 täydennettyyn tuottojen-

vaihtosopimukseen ja sen strukturointiin ja neuvottelemiseen. Valtiovarainministeriön 

näkemyksen mukaan molemmissa tapauksissa kyse oli räätälöidyn rahoitusvälineen eli 

rahoituspalvelun hankinnasta, eivätkä kyseiset hankinnat siten kuuluneet hankintalain 

piiriin lain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella.   

 

Toiseksi valtiovarainministeriö katsoo, että vakuusjärjestelyihin liittyvä materiaali oli 

neuvotteluvaiheessa kokonaan salassa pidettävää. Siten vakuusjärjestelyihin liittyvää 

neuvonantoa koskeva hankinta ei myöskään tällä perusteella kuulunut hankintalain piiriin 

lain 7 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella.  

 

Edellä mainituilla perusteilla valtiovarainministeriö katsoo, ettei sillä ollut oikeudellista 

velvollisuutta Linklatersin tuottaman räätälöidyn rahoitusvälinettä koskevan rahoituspal-

velun hankintaan liittyvän neuvonannon kilpailuttamiseen. Valtiovarainministeriön nä-

kemyksen mukaan Suomen etu tuli parhaiten turvatuksi noudatetun epämuodollisen me-

nettelyn kautta. Tämän vuoksi asiasta ei myöskään ole olemassa virallisia hankintalain 

mukaisia hankinta- eli kilpailutusasiakirjoja. 

 

Hannes Snellmanilta ostetut palvelut 

 

Hannes Snellmanilta elokuussa 2011 hankittu palvelu liittyi Kreikan vakuusjärjestelyn 

ensimmäiseen vaiheeseen eli neuvotteluihin Suomen ja Kreikan välillä. Valtiovarainmi-

nisteriön näkemyksen mukaan kyse oli neuvotteluvaiheessa salassa pidettävän palvelun 

hankinnasta, eikä kyseinen hankinta siten kuulunut hankintalain piiriin lain 7 §:n 2 mo-

mentin 1 kohdan perusteella. Hannes Snellmanilta hankitut palvelut jäivät myös alle han-

kintalain 15 §:n kansallisen kynnysarvon 30 000 euroa, joten ne eivät myöskään tällä pe-

rusteella kuuluneet hankintalain piiriin. 

 

2. Valtion varojen tehokas hyödyntäminen palveluita ostettaessa 

 

Linklatersilta ostetut palvelut 

 

Vaikka hankintalaki ei valtiovarainministeriön käsityksen mukaan tullut sovellettavaksi 

valtiovarainministeriötä Kreikan ja Espanjan vakuusjärjestelyssä avustaneen neuvonanta-

jan valinnassa, pyrki valtiovarainministeriö noudattamaan hankintalain 27 ja 28 §:ien 

mukaisia suorahankintaa koskevia säännöksiä. Ottaen huomioon euroalueen taloudellisen 

ja poliittisen paineen sekä tapahtumien äkillisen ja ennalta arvaamattoman etenemisen 

heinäkuussa 2011, oli valtiovarainministeriö pakotettu toimimaan äärimmäisessä aikatau-

lupaineessa hallitusohjelman kirjausten näkökulmasta välttämättömän vakuusjärjestelyn 

aikaansaamiseksi. Tästä huolimatta ministeriö suoritti markkinoiden tarjontaa koskevan 

kartoituksen selvittääkseen kansainvälisten neuvonantajien kustannus- ja osaamistasoa ja 

pyrki näin varmistamaan Suomen neuvonantajaksi valikoituneen tahon kokonaistaloudel-

lisen edullisuuden valtion kannalta.  

 

Hankintalakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että hankintalain sovelta-

misalan rajaamisesta huolimatta julkisten hankintojen toteuttamisessa noudatettaviksi 

voivat tulla muussa lainsäädännössä olevat velvoitteet. Siten esimerkiksi soveltuvat hal-
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lintolain tasapuolisuus- ja muut avoimuusvelvoitteet koskisivat edelleen myös hankinta-

lain soveltamisalan ulkopuolella olevien hankintojen tekemistä. Samaten sovellettavaksi 

voisivat tulla toimintojen taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä toimivaltasuhteita 

koskeva sääntely ja ohjeistus. Valtiovarainministeriö katsoo täyttäneensä edellä mainitut 

velvoitteet soveltaessaan hankintalain suorahankintaa koskevia menettelysäännöksiä so-

veltuvin osin kartoittaessaan kokonaistaloudellisesti edullisinta ja parasta vaihtoehtoa 

Suomen neuvonantajaksi Kreikan vakuusjärjestelyyn. 

 

Kun Linklaters oli edellä mainituin perustein valikoitunut Suomen neuvonantajaksi Krei-

kan vakuusjärjestelyssä, oli Suomen kannalta kokonaistaloudellisesti edullisinta käyttää 

Linklatersia myös Espanjan vakuusjärjestelyn neuvonantajana. Espanjan vakuusjärjeste-

lyn osalta on myös huomattava, ettei valtiovarainministeriöllä ollut ennalta-

arvaamattoman, äärimmäisen aikataulupaineen takia edes mahdollisuutta kilpailuttaa 

neuvonantajaa. Linklaters oli laatinut sopimusrungon Kreikan vakuusjärjestelyn yhtey-

dessä, joten oli selvää, ettei mikään muu taho olisi pystynyt vakuusjärjestelyn struktu-

rointiin ja läpiviemiseen annetussa erittäin tiukassa aikataulussa. Valtiovarainministeriö 

myös arvioi aiemmin markkinoilta saatujen hinta- ja kustannustietojen, järjestelyyn osal-

listuneiden virkamiesten henkilökohtaisen markkinatiedon sekä Linklatersin ministeriölle 

antaman 10 prosentin alennuksen johdosta, ettei neuvonantopalvelun kilpailuttamisella 

kyseisessä tilanteessa olisi ollut saatavissa ministeriön kannalta merkityksellistä tarjous-

menettelyn kustannuksia vastaavaa taloudellista etua. 

 

Edellä mainituilla perusteilla valtiovarainministeriö katsoo hyödyntäneensä valtion varo-

ja vakuusjärjestelyihin liittyviä neuvonantopalveluita hankkiessaan kokonaistaloudelli-

sesti edullisimmalla ja poikkeukselliset olosuhteet huomioiden parhaalla tavalla.  

 

3. Hyvän hallintotavan ja avoimuuden periaatteiden noudattaminen 

 

Linklatersilta ostetut palvelut 

 

Valtiovarainministeriö viittaa soveltuvin osin kohdassa 2. antamaansa lausuntoon.  

 

Hankintalain sekä hyvän hallintotavan ja avoimuuden periaatteiden nojalla julkisilla va-

roilla toteutettavissa hankinnoissa on lähtökohtaisesti käytettävä avointa kilpailuttamista. 

Kaikkiin hankintoihin ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista soveltaa julkista ilmoitte-

lua ja kilpailutusta. Tällaisina pidetään hankintalain mukaan muun muassa salaisia han-

kintoja, joista ei voi tiedottaa avoimuuden periaatteita noudattaen, koska jo tieto hankin-

nan tekemisestä voi vaarantaa hankinnan tai antaa hankinnan tekijästä, hankinnan koh-

teesta tai muusta hankintaan liittyvästä arkaluonteisesta seikasta hankinnan tarkoituksen 

vaarantavia tietoja. Salassapitotarvetta arvioidaan hankintalain perustelujen mukaan läh-

tökohtaisesti julkisuuslain perusteella. Hankintalain perusteella salassapitotarve on aina 

arvioitava tapauskohtaisesti. 

 

Vakuusjärjestelyä koskevat neuvottelut olivat sekä kansainvälisiltä markkinavaikutuksil-

taan että poliittisesti erittäin herkät ja niillä katsottiin olevan vaikutusta Suomen kansain-

välisiin suhteisiin niin toisten valtioiden kuin kansainvälisten järjestöjen kanssa. Edellä 

mainitun syyn perusteella valtiovarainministeriö katsoi parhaan neuvottelutilanteessa 

käytössä olleen tiedon valossa, että Kreikan vakuusjärjestely oli salassa pidettävä jul-

kisuuslain perusteella. Kyseisellä ratkaisulla oli luonnollisesti suora vaikutus myös val-

tiovarainministeriötä vakuusjärjestelyn läpiviemisessä ja strukturoinnissa avustaneen 

neuvonantajan valintaprosessiin. Koska koko järjestelyn katsottiin alun perin olevan sa-
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lainen, ei hankintalain mukaista avointa kilpailutusmenettelyä voitu myöskään tällä pe-

rusteella toteuttaa.  

 

Valtiovarainministeriö kuitenkin suoritti markkinoiden tarjontaa koskevan kartoituksen 

selvittääkseen kansainvälisten neuvonantajien kustannus- ja osaamistasoa ja pyrki näin 

varmistamaan ministeriön neuvonantajaksi valikoituneen tahon kokonaistaloudellisen 

edullisuuden Suomen näkökulmasta. Valtiovarainministeriö katsoo ottaneensa huomioon 

hyvän hallintotavan vaatimukset ja avoimuuden periaatteen soveltaessaan soveltuvin osin 

hankintalain suorahankintaa koskevia menettelysäännöksiä päätöstä tehtäessä vallinneet 

poikkeukselliset olosuhteet huomioiden. 

 

Espanjan vakuusjärjestelyn osalta ministeriö viittaa kohdassa 2. esitettyihin kantoihin, 

joiden mukaan vakuusjärjestelyssä avustavaa neuvonantajaa koskeva uusi kartoitus ei ää-

rimmäinen – ministeriön ulkopuolella määritelty – aikataulupaine, järjestelyn monimut-

kaisuus, Linklatersin toimiminen vastaavan dokumentaation alkuperäisenä laatijana ja 

Suomen neuvotteluasema huomioiden ollut kyseisessä tilanteessa kokonaistaloudellisesti 

järkevää. 

 

4. Kirjallinen päätös tai muu dokumentaatio palveluhankinnoista 

 

Linklatersilta ostetut palvelut 

 

Valtiovarainministeriön hankintaohjesääntö edellyttää, että jos hankinnan katsotaan jää-

vän hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, asiasta laaditaan lyhyt muistio tai päätös, 

jossa yksilöidään ulkopuolelle jäämisen syy ja perustelut. 

  

Kreikan vakuusjärjestely toteutettiin edellä esitetyin perustein äärimmäisessä – ministeri-

ön ulkopuolella määritellyssä – aikataulupaineessa keskellä virkamieskunnan lomakautta. 

Valtiovarainministeriö joutui toimimaan lyhyellä varoitusajalla hyvin poikkeuksellisissa 

olosuhteissa, jotta Suomen kannalta välttämättömiksi arvioitua vakuusjärjestelyä saatai-

siin vietyä eteenpäin niin, ettei Suomi yksinään estäisi Kreikan toisen sopeutusohjelman 

toteutumista.  

 

Näissä olosuhteissa valtiovarainministeriön hankintaohjesäännön mukainen lyhyt kirjal-

linen päätös tai muistio, jossa olisi yksilöity, miksi Linklatersilta hankitut palvelut jäivät 

valtiovarainministeriön käsityksen mukaan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, jäi 

tekemättä. Asiasta kuitenkin keskusteltiin vakuusjärjestelyn valmisteluun osallistuneessa 

– ministeriön ylimmän virkamiesjohdon johdolla toimineessa – suppeassa virkamiestii-

missä, jossa myös asiaa koskeva päätös tehtiin. Linklatersin palvelujen hankinnasta on 

olemassa virkamiesten välisiä sisäisiä sähköposteja, joissa hankinnan tekeminen on to-

dettu. 

 

Espanjan vakuusjärjestelyn osalta tilanne jatkui edellä selostetuin tavoin poikkeuksellise-

na ja jälleen määräävänä tekijänä oli äärimmäinen ministeriön ulkopuolella määritelty ai-

kataulu kesken lomakautta. Asiassa jouduttiin toimimaan erittäin lyhyellä varoitusajalla 

hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotta Suomi ei olisi joutunut yksinään estämään 

Espanjan pankkisektorin rahoitustukiohjelman toteutumista. Valtiovarainministeriöllä oli 

noin puolitoista viikkoa aikaa neuvotella, strukturoida ja saattaa loppuun Suomelle vält-

tämättömäksi arvioitu vakuusjärjestely sekä antaa eduskunnalle Espanjan pankkisektorin 

tukemista koskevan tiedonanto, jotta Suomi pystyi antamaan sitoumuksensa Espanjan 

pankkisektorille ERVV:stä annettuun tukiohjelmaan.  
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Kuten aikaisemmin Kreikan vakuusjärjestelyn yhteydessä näissä poikkeuksellisissa olo-

suhteissa valtiovarainministeriön hankintaohjesäännön mukainen lyhyt kirjallinen päätös 

tai muistio, jossa olisi yksilöity miksi Linklatersilta hankitut palvelut jäivät valtiovarain-

ministeriön käsityksen mukaan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, jäi tekemättä. 

Tässä tapauksessa asiasta kuitenkin keskusteltiin vakuusjärjestelyn valmisteluun osallis-

tuneessa ylimmän virkamiesjohdon johdolla toimineessa virkamiestiimissä, jossa myös 

asiaa koskeva päätös tehtiin. Palveluhankintaa koskeva päätös ilmoitettiin äärimmäisen 

aikataulupaineen vuoksi suullisesti Linklatersille. 

 

Valtiovarainministeriö haluaa korostaa, että kaikki Linklatersilta tulleet laskut on hyväk-

sytty normaalimenettelyssä valtiovarainministeriön taloussäännön mukaisesti ja näistä on 

olemassa taloussäännön mukainen dokumentaatio, joka on Valtiontalouden tarkastusvi-

rastolle tehdyn kantelun liitteenä. 

 

5. Valtiovarainministeriön sisäisten yleisten ohjeiden ja periaatteiden noudattami-

nen  

 

Linklatersilta ostetut palvelut 

 

Valtiovarainministeriö viittaa soveltuvin osin kohdassa 4. antamaansa lausuntoon.  

 

Valtiovarainministeriön hankintaohjesäännön mukaan hankintalain soveltamisalueen ul-

kopuolelle jäävistä hankinnoista pyydetään lähtökohtaisesti useampia tarjouksia ja han-

kinnan ratkaisuperusteena sovelletaan joko halvinta hintaa tai kokonaistaloudellista edul-

lisuutta. Hankintojen toteuttamisessa tulisi lisäksi noudattaa hankintaohjesäännön yleisiä 

periaatteita. 

 

Valtiovarainministeriö korostaa, että äärimmäisestä ministeriön ulkopuolella määritellys-

tä aikataulupaineesta ja poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta se suoritti markkinoi-

den tarjontaa koskevan kartoituksen selvittääkseen kansainvälisten neuvonantajien kus-

tannus- ja osaamistasoa ja pyrki näin varmistamaan ministeriön neuvonantajaksi valikoi-

tuneen tahon kokonaistaloudellisen edullisuuden Suomen kannalta.  

 

Valtiovarainministeriö katsoo täyttäneensä edellä mainitut velvoitteet päätöstä tehtäessä 

vallinneet poikkeukselliset olosuhteet ja ministeriöstä riippumaton poikkeuksellinen ai-

kataulupaine huomioiden soveltaessaan hankintalain suorahankintaa koskevia menettely-

säännöksiä soveltuvin osin muun muassa tekemällä epävirallisen markkinakartoituksen. 

 

Valtiovarainministeriö myöntää, ettei se ole täysin noudattanut valtiovarainministeriön 

hankintaohjesäännön ohjeita hankinnan dokumentoinnista. Päätöksiä tehtäessä vallin-

neista olosuhteista johtuen ministeriö on joutunut toimimaan ennalta-arvaamattomassa, 

ministeriöstä riippumattomassa aikataulussa. Hankintaohjesäännön noudattamisella ei 

ministeriön näkemyksen mukaan olisi kuitenkaan ollut saavutettavissa ministeriön tai 

Suomen kannalta merkityksellistä taloudellista etua. Edellä mainituin perustein valtiova-

rainministeriö katsoo, että sen toiminnalle on erittäin poikkeuksellisten olosuhteiden joh-

dosta ollut hyväksyttävä syy. 

 

6. Julkisuuslain tulkintaan liittyvät ostopalvelut ja valtion varojen käyttö 

 

Hallintolain 31 §:ssä on säädetty asian selvittämisvelvollisuudesta. Pykälän 1 momentin 

mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämises-

tä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 
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Hannes Snellmanilta huhtikuussa 2012 hankitun palvelun osalta valtiovarainministeriö 

viittaa valtioneuvoston oikeuskanslerille 19.8.2013 antamaansa selvitykseen asianajotoi-

mistojen palvelujen käytöstä Kreikan vakuusjärjestelyä koskevien asiakirjojen julkisuus-

kysymyksessä. Hannes Snellmanilta hankitut palvelut jäivät alle hankintalain 15 §:n kan-

sallisen kynnysarvon 30 000 euroa, joten hankintalaki ja sen kilpailuttamissäännökset ei-

vät soveltuneet kyseiseen palveluhankintaan.  

 

Kreikan vakuusjärjestelyyn liittyvien asiakirjojen julkisuuden arviointi oli oikeudellisesti 

erittäin haastavaa. Vastaavanlaisen monimutkaisen poliittista ulottuvuutta omaavan kan-

sainvälisen rahoitusjärjestelyn julkisuuden arvioinnista ei ollut olemassa ennakkotapauk-

sia. Koska suomalainen julkisuuskäytäntö poikkeaa keski- ja eteläeurooppalaisesta sopi-

mus- ja oikeuskäytännöstä, oli suomalaisen asianajotoimiston mukanaolo valtiovarain-

ministeriön silloisen arvion mukaan asian valmistelussa poikkeuksellisesti tarpeen. Eri-

laisten julkisuuskäytäntöjen vuoksi päätöstä tehtäessä oli myös arvioitava, mikä vaikutus 

päätöksellä voisi olla Suomen valtion asemaan kansainvälisten taloudellisten ja poliittis-

ten sopimusten osapuolena. Tarkoituksena oli erityisesti varmistaa, ettei Suomi joudu oi-

keudenkäynteihin kreikkalaisten pankkien kanssa. Pyyntö ulkopuolisen juridisen mielipi-

teen toimittamisesta tuli Linklatersilta, joka katsoi, että puolueettoman mielipiteen (engl. 

legal opinion) toimittaminen edistäisi hyvien yhteistyösuhteiden jatkumista ja hälventäisi 

kreikkalaisten pankkien esittämiä huolia. 

 

Edellä mainituista syistä valtiovarainministeriön päätösluonnoksesta pyydettiin 

11.4.2012 Hannes Snellmanilta juridinen lausunto Suomen voimassaolevan lain näkö-

kulmasta. Hannes Snellman oli luonteva valinta oikeudellisen arvion antajaksi, koska se 

oli ollut mukana Kreikan vakuusjärjestelyn ensi vaiheen keskusteluissa ja sillä oli erityis-

asiantuntemusta valtion varainhankintaan liittyvissä juridisissa asioissa sen toimittua mo-

nissa yhteyksissä muun muassa Valtiokonttorin neuvonantajana. Saatuaan Hannes 

Snellmanin muistion valtiovarainministeriö kuitenkin itse arvioi, että asiakirjojen pitämi-

selle kokonaan salassa ei ollut Suomen julkisuuslainsäädännön mukaisia perusteita ja 

valmisteli päätöksensä oikeusministeriön julkisuusasiantuntijan kommenttien ja korjaus-

ehdotusten pohjalta. Jälkikäteen, erityisesti KHO:n 14.5.2013 antama vuosikirjaratkaisu 

KHO:2013:90 huomioiden, voidaan arvioida, ettei asianajotoimisto Hannes Snellmanin 

palvelujen käytöstä ollut mainittavaa hyötyä julkisuuskysymyksen selvittämisessä. Han-

nes Snellmanin toimittama lausunto kuitenkin edesauttoi Suomen ja kreikkalaisten pank-

kien välisten hyvien yhteistyösuhteiden jatkumisessa. 

 

Sovelletut säännökset 
 

Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 1, 2, 7 § 1 mom. 1 k, 8 § 1 mom. 4 k, 15 § 1 k, 27 

ja 28 § 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999) 6 § 1 mom. 8 k, 24 § 1 

mom. 2, 17 ja 20 k 

 Hallintolaki (434/2003) 6 ja 31 § 

 Valtiovarainministeriön hankintaohjesääntö 

 Valtiovarainministeriön taloussääntö 
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Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki 

 

 

 

 

Hallitussihteeri  Aki Kallio   

 


