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Lähettäjä: Kulmuni Katri <Katri.Kulmuni@eduskunta.fi>
Lähetetty: keskiviikko 10. kesäkuuta 2020 11.56
Vastaanottaja: Vähimaa Taina (TEM) <Taina.Vahimaa@tem.fi>
Kopio: Joensuu Antti (TEM) <Antti.Joensuu@tem.fi>
Aihe: Re: Tekirin antama selvitys
Ohessa kommenttini Tekirin selvitykseen:

TEM ja Tekir ovat sopineet vaativan viestinnän konsultoinnista.
Olen osallistunut ministerinä Tekirin esiintymiskoulutuksiin seuraavina päivämäärinä:
31.7.2019 esiintymisvalmennus
⁃
Olen ollut käsityksessä, että työ- ja elinkeinoministeriö oli jo tuolloin valinnut Tekirin toteuttamaan
koulutuksen.
14.8.2019 esiintymisvalmennus
25.8.2019 puhelu tulevasta harjoituksesta
3.9.2019 esiintymisvalmennus
13.9.2020 esiintymisvalmennus
3.12.2020 esiintymisvalmennus
15.1.2020 esiintymisvalmennus
Kaikki edellä mainitut harjoitukset ovat koskeneet yleistä esiintymisvalmiuksen parantamista ministerin tehtävässä. En tiedä mistään muista Tekiriltä tilatuista palveluista tai Tekirin laskuista ilmenevistä toimenpiteistä. En ole niistä tiennyt, en ole niitä pyytänyt enkä ole niihin osallistunut. Ainoa
asiakirja, jonka olen aikaisemmin nähnyt, on Tekirin antama tarjous.
Aloitin valtioneuvoston jäsenenä kesäkuussa 2019.
Saamani koulutus on valmentanut minua esiintymisessä ja viestinnässä uudessa vaativassa tehtävässäni ministerinä. Valmennuksessa on läpikäyty ministerille tyypillisesti vastaantulevat viestintätilanteet. Koulutukset olivat hyviä, hyödyllisiä ja koulutuksen tarkoituksen mukaisia.
Hain koulutukselta esiintymisrutiinia sekä esiintymisvarmuuden vahvistamista.
En ole laatinut, hyväksynyt tai allekirjoittanut ministeriön ja Tekirin välistä sopimusta tai vastaavaa
VM:n kanssa tehtyä sopimusta. En ole tilannut Tekiriltä koskaan mitään. En ole ollut sopimusten
yhteyshenkilö. En ole sopinut koulutusten ajankohtia. En ole nähnyt Tekirin laskuja tai niiden erittelyjä enkä ole niitä ministeriössä käsitellyt tai hyväksynyt. Kokonaiskustannus on tullut tietooni
vasta viime viikolla. En ole edellyttänyt, että Tekir toteuttaisi kouluksen.
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Koulutuksessa ja sopimuksissa ei ole jälkikäteenkään arvioiden osaltani juridisia tai hallinnollisia
ongelmia.
Tästä huolimatta olen ilmoittanut maksavani koulutuksen kustannuksen takaisin, vaikka mitään juridista velvollisuutta minulla ei siihen ole.
Kannan asiasta poliittisen kokonaisvastuun ja olen eronnut valtioneuvoston jäsenyydestä.
Olen pahoillani ja surullinen monille aiheutuneesta mielipahasta.

Helsinki 10.6.2020
Katri Kulmuni
"Taina.Vahimaa@tem.fi" <Taina.Vahimaa@tem.fi> kirjoitti 10.6.2020 kello 8.27:
Huomenta,
Saisinko mahdollisimman pian, viimeistään klo 12.00 mennessä, kommentit oheiseen Tekirin laatimaan selvitykseen.
Terveisin
Taina
Taina Vähimaa
Talouspäällikkö
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Aleksanterinkatu 10, Helsinki
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puh. +358 29 50 63640
Sähköposti: taina.vahimaa@tem.fi
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