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KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2010 vp
McKinseyn konsulttisopimus

Eduskunnan puhemiehelle
Valtioneuvoston kanslia on tehnyt sopimuksen
amerikkalaisen konsulttiyrityksen McKinsey &
Companyn kanssa seuraavan hallitusohjelman
laadinnan avustamisesta. Tietoja konsulttisopimuksen sisällöstä tai arvosta ei ole kerrottu julkisuuteen eikä sitä kilpailutettu.
Ulkomaisen konsulttiyrityksen käyttö koko
yhteiskuntaamme koskevan päätöksenteon suunnittelussa herättää kysymyksiä. Onko mahdollista käyttää veroeuroja tulevan hallitusohjelman
valmistelutyöhön? Erityisen oudolta tuntuu tur-

vautua amerikkalaiseen konsulttiyritykseen, kun
tiedetään amerikkalaisen hyvinvointivaltion ja
julkisen palvelutuotannon heikkotasoisuus.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että McKinsey & Companyn kanssa
tehdyn konsulttisopimuksen sisältö ja
hinta tehdään julkisiksi?

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2010
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Ministerin vastaus

Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa
tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Kimmo Kiljusen /sd näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 140/2010 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että McKinsey & Companyn kanssa
tehdyn konsulttisopimuksen sisältö ja
hinta tehdään julkisiksi?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Julkisuusperiaatteen mukaisesti jokaisella
on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta,
joka on julkinen. Asiakirjojen julkiseksi tulemisesta säädetään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Sen mukaan viranomaisen asiakirjana pidettävä sopimus tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu. Sopimus on tämän jälkeen julkinen asiakirja siltä osin kuin se ei sisällä salassa pidettäviä tietoja. Koska sopimus saattaa sisältää salassa pidettäviä tietoja, asiakirjapyyntöön vastaaminen edellyttää usein selvitystä sopimuksen eri osien julkisuudesta.
Valtioneuvoston kanslian ja McKinsey &
Company, Inc. Finland:n välillä solmittiin
18.11.2009 sopimus, jonka mukaan kanslia tilasi
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Pääministeri Matti Vanhanen
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McKinsey & Company, Inc. Finland:lta selvityksen aiheesta "Kuinka nostaa tuottavuutta yksityisellä ja julkisella sektorilla". Selvitys liittyy valtioneuvoston kanslian keväällä 2009 nimittämän
talouskasvun edellytysten vahvistamista tarkastelevan työryhmän työhön. Sopimus ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia eikä muitakaan salassa pidettäviä tietoja. Sopimus on annettu
18.2.2010 asiakirjapyynnön tehneelle taholle
(Yle Uutiset) julkisuusperiaatetta noudattaen sellaisenaan pyynnön mukaisesti. Sopimuksen sisältö, mukaan lukien sen hinta (15 000 euroa), on
tämän jälkeen ollut nähtävissä myös internetissä,
Yle Uutisten sivuilla.
McKinsey & Company, Inc. Finland:n selvitystyö koostui sopimuksen mukaisesti kolmesta
osasta, joista yksi käsitteli yksityisen sektorin
tuottavuutta, toinen julkisen sektorin hankintatointa ja kolmas julkisia terveydenhuoltopalveluja. Kunkin osion tuotoksena on muistio. Nämä
kolme muistiota on julkaistu valtioneuvoston
kanslian julkisilla internet-sivuilla samanaikaisesti työryhmän väliraportin kanssa. McKinsey
& Company, Inc. Finland järjesti ennen muistioiden valmistumista selvityksen seurantaryhmälle
työpajan kustakin kolmesta osasta. Seurantaryhmään kuuluivat kasvutyöryhmän puheenjohtaja
sekä työryhmään ja sen sihteeristöön kuuluvia
virkamiehiä.

Ministerns svar
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Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som
saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 140/2010 rd undertecknat av riksdagsledamot Kimmo Kiljunen /sd:

Vilka åtgärder tänker regeringen vidta
så att innehållet i och priset för konsultavtalet som ingåtts med McKinsey &
Company offentliggörs?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Myndighetshandlingar är enligt huvudregeln offentliga. Enligt offentlighetsprincipen har var
och en rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling. I lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om hur en handling
blir offentlig. Enligt lagen blir en myndighetshandling i form av ett avtal offentlig när handlingen har undertecknats eller bekräftats på motsvarande sätt. Därefter är avtalet en offentlig
handling till den del det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Eftersom ett avtal kan innehålla sekretessbelagda uppgifter, krävs det ofta
vid en begäran om att få ta del av en handling, en
utredning huruvida de olika delarna i avtalet är
offentliga.
Statsrådets kansli och McKinsey & Company,
Inc. Finland ingick den 18 november 2009 ett avtal, enligt vilket kansliet av McKinsey & Company, Inc. Finland beställde en utredning om hur
man ska kunna höja produktiviteten inom den

privata och den offentliga sektorn. Statsrådet tillsatte våren 2009 en arbetsgrupp med uppgift att
granska möjligheterna att förbättra förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Utredningen hör
samman med det arbete som arbetsgruppen gjort.
Avtalet innehåller inga affärs- eller yrkeshemligheter och inte heller några andra sekretessbelagda uppgifter. Avtalet har den 18 februari 2010 i
enlighet med offentlighetsprincipen överlämnats
som sådant till den som begärt om att få ta del av
handlingen(YLE Uutiset). Avtalets innehåll, inklusive dess pris (15 000 euro), har sedan dess
också funnits tillgängligt på YLE Uutisets webbsidor.
Den utredning som gjordes av McKinsey &
Company, Inc. Finland bestod i enlighet med avtalet av tre delar; i den första delen behandlades
produktivitet inom den privata sektorn, i den andra delen behandlades upphandling inom den offentliga sektorn och i den tredje delen offentlig
hälsovårdsservice. Över varje del utarbetades en
promemoria. Dessa tre promemorior har publicerats på statsrådets kanslis offentliga webbsidor
samtidigt med arbetsgruppens delrapport. Innan
promemoriorna blev klara höll McKinsey &
Company, Inc. Finland en workshop om var och
en av de tre delarna för utredningens uppföljningsgrupp. Till uppföljningsgruppen hörde ordföranden för tillväxtarbetsgruppen samt tjänstemän som hör till arbetsgruppen och dess sekretariat.

Helsingfors den 24 mars 2010
Statsminister Matti Vanhanen
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