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Vastaus työ- ja elinkeinoministeriön 5.6.2020
esittämiin kysymyksiin laskutuksesta Tekir Oy:lle
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tekir Oy:n välisessä 8.8.2019 päivätyssä sopimuksessa oli
sovittu vaativan viestinnän konsultoinnista elinkeinoministerille. Sopimuksen liitteeksi lisätyn
tarjouksen mukaan ministerille tuotetaan kolmen valmennuksen sarja asiakkaan toiveiden
mukaisesti. Lisäksi viestintäsopimuksessa oli sovittu, että erillisessä tarjouksessa yksilöityjen
valmennuksien lisäksi toimenpiteiden ylimenevät työt tai muu erikseen sovittava työ
laskutetaan Tekirin tuntihinnaston mukaisesti. Sopimus oli laadittu toistaiseksi voimassa
olevaksi kuukauden irtisanomisajalla.
Sopimuksessa määritelty asiakas on ollut työ- ja elinkeinoministeriö. Yhteyshenkilöiksi oli
kirjattu Kari Jääskeläinen (elinkeinoministerin esikunta) sekä Kari Klemm (henkilöstö- ja
hallintoyksikkö). Tekirin asiakasvastaavana on toiminut Harri Saukkomaa. Sopimukseen ei ole
määritelty vaativan viestinnän konsultoinnille ”kattohintaa” eikä sopimuksessa ole yksilöity sitä,
millä tavalla ja kenen toimesta toimeksiannot tulee Tekirille esittää. Kaiken kaikkiaan palvelun
toteutus on tapahtunut ministerille ”sopimuksen ja asiakkaan antamien ohjeiden ja päätösten
mukaisesti”. Käytännössä kaikkien palveluiden tilaaja on ollut sopimukseen merkitty
yhteyshenkilö Kari Jääskeläinen.
Kolmen valmennuksen sarja laskutettiin sopimuksen mukaisesti kahdessa osassa laskuilla
205866 (31.8.2019) sekä 205964 (30.9.2019). Toimenpiteiden ylimenevästä työstä tai muusta
erikseen sovitusta työstä oli laskutettu sopimuksen mukaisesti syyskuussa 2019 päivätyllä
laskulla tuntityötä yhteensä 10 tuntia. Ylimääräiset tuntityöt liittyvät valmennusten ohessa
tapahtuvaan viestinnän konsultointiin, jossa vastataan asiakkaan yksittäisiin kysymyksiin tai
sparraustarpeisiin. Lisäksi asiakkaan kanssa oli erikseen sovittu ylimääräisestä
valmennuksesta 13.9.2019 ja sen tilasi yhteyshenkilö Kari Jääskeläinen. Valmennus päädyttiin
laskuttamaan tuntihinnoittelun sijaan kiinteällä hinnalla. Kiinteä hinta on sisältänyt itse
valmennuksen lisäksi koko valmennustiimin ja -kaluston käytön ennakko- ja jälkitöineen.
Katri Kulmunin siirtyessä valtiovarainministeriksi joulukuussa 2019 viestintäpalveluihin liittyvä
laskutus oli käännetty valtiovarainministeriölle. 3.12.2019 tehty valmennus oli tilattu
elinkeinoministerille Kari Jääskeläisen toimesta ja näin ollen laskutettu virheellisesti
valtiovarainministeriöltä koko joulukuuta koskevan laskun yhteydessä. Myös tämä valmennus
on laskutettu kiinteällä hinnalla tuntilaskutuksen sijaan. Tekiriltä on pyydetty 22.1.2020 Kari
Jääskeläisen toimesta lisäselvitystä joulukuun laskuun ja pyydetty tarkistamaan, mikä osuus
laskusta on tehty työ- ja elinkeinoministeriön aikana ja mikä valtiovarainministeriön aikana.
Tekir toimitti lisäselvityksen 27.1.2020, jonka jälkeen Tekiriltä ei pyydetty hyvityslaskua
joulukuun laskuun ja valtiovarainministeriö maksoi laskun kokonaisuudessaan. Käsityksemme
mukaan mahdollinen korjaus laskutukseen on ollut mahdollista tehdä ministeriöiden välillä
sisäisesti.
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TARJOUKSEN MUKAISET VALMENNUKSET TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERILLE:
31.7.2019 klo 12.30-15.30. Tiimissä Harri Saukkomaa sekä viisi muuta henkilöä Tekiriltä.
Kyseessä ollut tarjouksen mukaisesti keskustelutilanteen valmennus. Harjoituksissa on
simuloitu haastattelu- ja keskustelutilanteita, joita ministeri työssään kohtaa.

14.8.2019 klo 18-21. Tiimissä Harri Saukkomaa sekä neljä muuta henkilöä Tekiriltä. Kyseessä
on ollut tarjouksen mukaisesti ”kaksintaistelutilanteen valmennus”. Valmennuksessa on
harjoiteltu omien argumenttien puolustamista media- ja / tai esiintymistilanteessa.

3.9.2019 klo 14-17.30. Tiimissä Harri Saukkomaa sekä neljä muuta henkilöä Tekiriltä.
Kyseessä on ollut tarjouksen mukaisesti puhetilanteen valmennus, jossa on käsitelty
puhetilanteiden perusasioita sekä harjoiteltu asiakkaan valitseman puheen pitämistä.

ERIKSEEN SOVITUT, LISÄTYÖNÄ TEHDYT VALMENNUKSET TYÖ- JA
ELINKEINOMINISTERILLE
13.9.2019 klo 17.30-20.30. Tiimissä Harri Saukkomaan lisäksi kolme muuta henkilöä Tekiriltä.
Sopimuksen mukaisesti erikseen lisätyönä tilattu valmennusharjoitus koskenut ministerin
esiintymistä Ykkösaamussa 14.9.2019:

3.12.2019 klo 18-20. Tiimissä Harri Saukkomaan lisäksi kolme muuta henkilöä Tekiriltä.
Sopimuksen mukaisesti erikseen lisätyönä tilattu valmennusharjoitus koskenut ministerin
esiintymistä A-studiossa 3.12.2019:
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ERILLINEN TUNTILASKUTUS TOIMENPITEIDEN YLIMENEVÄSTÄ TYÖSTÄ TAI
ERIKSEEN SOVITUSTA TYÖSTÄ MINISTERIN VIESTINTÄKONSULTOINTIIN LIITTYEN:
1.8.2019, tuntiselite: ”viestinnän konsultointi” (Saukkomaa), 1,5 tuntia, yht. 1050 €. Kari
Jääskeläisen toimeksiannosta sopimuksen mukainen ministerin valmennuksen jälkitöitä, joissa
on tiivistetty ja sparrattu ministerin valmennuksessa (31.7.) syntyneitä ydinviestejä.
22.8.2019, tuntiselite: ”viestinnän konsultointi” (Saukkomaa), 1,5 tuntia, yht. 1050 €. Kari
Jääskeläisen toimeksiannosta sopimuksen mukainen ministerin viestintätilanteen sparraus ja
puheluonnosten kommentointi.
25.8.2019, tuntiselite: ”neuvottelu Kulmunin kanssa” (Saukkomaa), 1,5 tuntia, yht. 1050 €.
Sopimuksen mukaisesti Kari Jääskeläisen toimeksiannosta järjestetty puhelinkeskustelu, jossa
ministeri on ollut itse läsnä. Kyseessä ollut taustoituskeskustelu seuraavaan valmennukseen.
27.8.2019, tuntiselite: ”viestinnän konsultointi” (Saukkomaa), 1,5 tuntia, yht. 1050 €. Kari
Jääskeläisen toimeksiannosta sopimuksen mukainen ministerin viestintätilanteen sparraus ja
puheluonnosten kommentointi.
4.9.2019, tuntiselite: ”puoluekokousviikonloppuun liittyvä viestinnän konsultointi” (Tekirin
viestintäkonsultti), 3 tuntia, yht. 1050 €. Kari Jääskeläisen toimeksiannosta sopimuksen
mukaisesti.
14.9.2019, tuntiselite: ”Ykkösaamun esiintymisen katsominen ja analyysi” (Tekirin
viestintäkonsultti), 1 tunti, yht. 350 €. Kari Jääskeläisen toimeksiannosta sopimuksen
mukaisesti.

