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NYT PUHUU TYTTI YLI-VIIKARI
VTV:n entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari istui tällä viikolla oikeudessa 

syytettynä virkarikoksista. Mutta ennen sitä hän esitelmöi kuusi 
tuntia elämästään Long Playlle.  

 
Yli-Viikarin nimi on tuttu ikävistä lehtiotsikoista, mutta hän itse on 

säilynyt arvoituksena. Kuka hän on, ja mitä hän oikein ajattelee? Ja miksi 
hän vastaa toimittajien kysymyksiin lausumalla runoja? Tässä jutussa Yli-

Viikari puhuu vihdoin itsestään ja urastaan. Ja puhuu. Ja puhuu.

KAROLIINA PAANANEN & ILKKA KARISTO
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HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS, 8. joulukuuta.
Klo 8.31. Heti kun Tytti Yli-Viikari saa kerättyä tavaransa turvatar-

kastushihnalta ja astuu oikeustalon aulaan, toimittajien lauma liikahtaa 
häntä kohti kuin yhteisestä sopimuksesta. Ei rynnäten, ei sännäten, mutta 
määrätietoisesti, kuin ennalta sovittuun muodostelmaan siirtyvät jouk-
kuevoimistelijat tai mellakkapoliisit. Mikrofonikepit kohoavat ilmaan.

Yli-Viikari lausuu ystävälliset hyvät huomenet ja arvelee, että päi-
västä tulee pitkä. On alkamassa oikeudenkäynti, jossa häntä, Valtion-
talouden tarkastusviraston (VTV) entistä pääjohtajaa, syytetään virka-
rikoksista ja taloudellisista väärinkäytöksistä. Syyttäjä vaatii hänelle 
ehdollista vankeutta.

Yli-Viikari sanoo odottavansa oikeudenkäyntiä luottavaisin mielin. 
Hän sanoo sen kolme kertaa. Yksi toimittajista kysyy, onko Yli-Viika-
rilla mukanaan kirja.

”Aina on kirja mukana, kun pitää keskittyä”, Yli-Viikari vastaa ja 
kaivaa laukustaan 1200-luvun Persiassa vaikuttaneen sheikki Sa’din 
teoksen Ruusutarha.

Hän pitelee kirjaa kädessään niin, että se saadaan ikuistettua uutis-
kuviin. Ei mene kuin hetki, ja Ylen verkkosivuilla julkaistaan uutinen 
otsikolla Tytti Yli-Viikari kantoi taas kirjaa mukanaan – tällainen teos on 
käräjäoikeudessa nähty Ruusutarha.

Kirjan suomentanut professori Jaakko Hämeen-Anttila on tavoitettu 
Edinburghista, ja hän on antanut kommenttinsa. Käy ilmi, että Ruusu-
tarha edustaa suufilaista viisauskirjallisuutta. Siinä puhutaan vastoin-
käymisten kohtaamisesta. Aivan erityisen painokkaasti Sa’di kehottaa 
luopumaan katkeruudesta.

Yli-Viikarin temppu toimii. Hän esittää tässä näytelmässä pääosaa ja 
ottaa heti paikkansa: ei luimistelua eikä pakoonsäntäilyä, vaan pystyssä 
päin keskelle toimittajalaumaa ja kas, hehän syövät kädestä.
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Yli-Viikari, 46, on ollut kuluneen vuoden aikana useasti näissä 
median piiritystilanteissa, ja kirjallisista arvoitusleikeistä on tullut 
hänelle tavaramerkki.

Kun Yli-Viikari huhtikuussa saapui eduskunnan kansliatoimi-
kunnan kuultavaksi, hän kantoi kädessään kreikkalaisen filosofin 
 Plutharkhoksen kaksituhatta vuotta vanhaa kirjaa Mielen tyyneydestä. 
Sen symboliikkaa pohdittiin monessa lehtijutussa – harva huomasi, 
ettei Yli-Viikari vastannut toimittajien kysymyksiin.

Pari kuukautta myöhemmin kansliatoimikunta kuuli häntä uudem-
man kerran. Silloin oli jo aika selvää, että hän saisi potkut virastaan. 
Kun toimittajat kysyivät tulevaisuuden suunnitelmia, Yli-Viikari vastasi 
siteeraamalla entisen piispan Irja Askolan runoa: Tultaessa tienristeykseen 
/ joku kauhistuu / tieni näyttää päättyvän / toinen havahtuu / sydämestään 
ilahtuu / maisemat avartuvat / voin valita.

Hän ei selitellyt runoa. Se on tietysti tehokkaampaa niin.
Käräjäoikeuden aulassa Yli-Viikari sanoo iloitsevansa siitä, että asi-

oihin saadaan vihdoin selvyys. Pitkään kaikki onkin ollut äärimmäisen 
epäselvää. Ensimmäisen kerran Yli-Viikari joutui ikäviin otsikoihin elo-
kuussa 2020, kun Yle paljasti, että hän oli matkustanut valtion rahoilla 
enemmän kuin minkään muun viraston johtaja. Edellisenä vuonna hän 
oli tehnyt virkamatkoja 55 000 euron edestä ja ehtinyt käydä kaikissa 
maanosissa Etelämanteretta lukuunottamatta.

Pian tuli uusia paljastuksia. Toimittajat kaivoivat kilpaa Yli-Viikarin 
kuitteja, ja selvisi, että Yli-Viikari oli yrittänyt maksattaa työnantajallaan 
pysäköintimaksuja ja pesulalaskuja.

Sitten jysähti oikein kunnolla. Tammikuussa 2021 Iltalehti uutisoi 
Yli-Viikarin tehneen erään alaisensa kanssa eriskummallisen sopimuk-
sen: virkamies oli vapautettu kaikista työtehtävistään, mutta hänelle oli 
maksettu kuitenkin palkkaa vielä kahden vuoden ajan.
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Heti seuraavalla viikolla Iltalehdellä oli uusi skuuppi. Yli-Viikarille 
oli kertynyt virkamatkoiltaan huomattavan paljon Finnairin bonus-
pisteitä, jotka oikeuttavat ilmaisiin lentoihin. Hän ei kuitenkaan ollut 
käyttänyt niitä yhdenkään virkamatkansa kustannuksiin. Sääntöjen 
mukaan virkamiesten virkamatkoista koituva etu kuuluu valtiolle.

Yli-Viikari ei suostunut kommentoimaan asiaa, mikä vain ruokki 
epäilyjä siitä, että hän on käyttänyt pisteitä henkilökohtaisiin matkoihinsa.

Sitten olivat vielä kauneudenhoitopalvelut – esimerkiksi stailaukset 
ja ”hiusmuotoiluvalmennus” – joihin hän oli käyttänyt valtion rahaa 
lähes viisituhatta euroa.

Erityisen kiusallista tässä kaikessa on se, että Yli-Viikari johti viras-
toa, jonka tehtävänä on valvoa valtion rahankäyttöä. VTV on edus-
kunnan yhteydessä toimiva laitos, jossa työskentelee noin 150 ihmistä. 
Viime kesäkuussa eduskunnan täysistunnossa äänestettiin siitä, pitäisikö 
Yli-Viikari erottaa pääjohtajan virasta. Yksikään kansanedustaja ei vas-
tustanut. Se oli ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun eduskunta 
erotti itse nimittämänsä virkamiehen.

Yli-Viikari on koko ajan kiistänyt tehneensä mitään väärää eikä ole 
juuri selitellyt tekojaan.

Klo 9.33. Salissa 209 erikoissyyttäjä Mari Mattila selostaa syytteiden 
sisältöä. Hän toteaa, että Tytti Yli-Viikarin tekemä sopimus palkanmak-
susta ilman työvelvoitetta on lainvastainen. ”Lain tavoitteena on turvata 
viraston tehtävien hoitaminen. Ei voi olla tyhjää virkaa ilman tehtäviä”, 
Mattila sanoo. ”Nyt verovaroista on maksettu palkkaa virkamiehelle, 
joka ei ole tehnyt töitään.”

Yli-Viikari istuu salin toisella laidalla maski kasvoillaan. Pöydällä hänen 
edessään on Sa’din Ruusutarha ja suuri muistivihko. Vähän väliä Yli-Viikari 
avaa vihkon ja kirjoittaa sinne jotain. Vielä hän ei ole päässyt ääneen.
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Yli-Viikarin takana istuu VTV:n virasta pidätetty hallintojohtaja 
Mikko Koiranen. Myös hän on saanut syytteen törkeästä virka-aseman 
väärinkäyttämisestä. Koiranen valmisteli sopimuksen, jonka Yli-Viikari 
sitten allekirjoitti.

Kahden vuoden palkan lupaaminen tyhjästä kuulostaa tietysti 
pahalta. Kun asia tuli julki, internetin tuomioistuimissa Yli-Viikaria 
syytettiin korruptiosta, hyväveljeilystä ja ties miestä. Todellisuus on kui-
tenkin hieman moniulotteisempi. Kyse ei ole siitä, että Yli-Viikari olisi 
halunnut suosia yhtä alaistaan. Päinvastoin: hän halusi eroon tuosta 
ihmisestä, kuusikymppisestä VTV:n ylitarkastajasta.

Syyttäjän kertomuksesta käy ilmi, että ylitarkastaja ei ollut pitkiin 
aikoihin suoriutunut töistään. Hänelle oli annettu useita huomautuksia, 
mutta viraston johto ei halunnut irtisanoa häntä. Pelkona oli, että yli-
tarkastaja riitauttaisi irtisanomisen, mikä olisi merkinnyt pitkää oikeus-
prosessia. Lopulta olisi voinut käydä niin, että ylitarkastaja olisi jatkanut 
virassaan 68-vuotiaaksi. Se olisi tarkoittanut valtiolle yli 300 000 euron 
palkkakuluja.

Siksi Yli-Viikari ja Koiranen tarjosivat sopimusta, jossa sovittiin yli-
tarkastajan jäävän eläkkeelle 63-vuotiaana ja saavan siihen asti palkkaa 
– ensimmäiset kuukaudet täyttä kuukausipalkkaa, sittemmin puolikasta 
– tekemättä mitään. Sopimuksessa häntä erikseen kiellettiin saapumasta 
VTV:n toimitiloihin.

”Tässä ei ole käytetty laissa säädettyjä keinoja päättää virkamiehen 
työsuhde”, syyttäjä Mari Mattila sanoo. ”Ilmeisesti Yli-Viikarilla ja Koi-
rasella ei ole kärsivällisyys riittänyt. Ajatuksena on ollut säästää aikaa, 
vaivaa ja rahaa.”

Klo 9.54. Salin taaimmaisessa penkkirivissä toimittajat nakuttavat 
kiivaasti tietokoneitaan. Nykymuodin mukaisesti tästäkin oikeuden-



8

käynnistä halutaan raportoida jatkuvasti päivittyvissä live-seurannoissa, ja 
esimerkiksi Iltalehden sivuille ilmestyy uutta tekstiä parin minuutin välein.

Juuri nyt toimittajien keskittymiskykyä koetellaan, sillä syyttäjä Mari 
Mattilan puhe liikkuu melko syvissä juridisissa vesissä. Hän esittelee 
erästä korkeimman oikeuden vanhaa ratkaisua, joka linjaa sitä, miten 
hyödyn tavoittelemisen tunnusmerkistö täyttyy, kun jotakuta syytetään 
virka-aseman väärinkäyttämisestä. Mattila sanoo, että syyttäjän ei tar-
vitse näyttää, että hyötyä olisi saatu – jo se riittää, että sitä on tavoiteltu. 
Eikä tavoitellun hyödyn tarvitse olla taloudellista, eikä edes laitonta, 
vaan hyödyksi voidaan katsoa myös haitallisilta asioilta välttyminen.

Sitten Mattila siirtyy käsittelemään ne bis in idem -periaatetta eli 
sitä, että ihmistä ei pidä rangaista kahdesti samasta teosta. Yli-Viikarin 
tapaukseen ne bis in idem -periaatteen voisi ajatella liittyvän siksi, 
että hän on jo saanut eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautuksen 
samasta virkasopimuksesta, jota tänään oikeudessa käsitellään. Mattila 
kuitenkin katsoo, että laillisuusvalvojan antama huomautus ei ole sama 
asia kuin rangaistus.

Klo 10.03. Tytti Yli-Viikarin asianajaja Tuomas Aho saa puheenvuoron. 
Aho sanoo pitävänsä syytettä pöyristyttävänä. Hän korostaa, että Yli-
Viikarilla ei ollut mitään syytä epäillä, että sopimus voisi olla laiton.

”Syyttäjän esittämät asiat ovat kovin teoreettisia. Kun tietää minkä-
laisia asioita viraston arjessa käsitellään, niin kovin teoreettista on sitten 
viisi vuotta myöhemmin pohdiskella täällä erehdysoppia.”

Yli-Viikarin puolustus nojaa melko yksinkertaiseen argumentaati-
oon. Yli-Viikari on vain pyrkinyt etsimään järkevää ratkaisua tilanteessa, 
jossa ei ollut kuin huonoja vaihtoehtoja.

Kaikki muut keinot olisivat tulleet huomattavasti kalliimmiksi. Yli-
Viikari on siis pyrkinyt ajattelemaan vain viraston parasta ja säästämään 
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valtion rahoja. Eikä koko sopimus ollut edes hänen oma ideansa. Ja 
kiitokseksi tästä kaikesta hän saa syytteen virkarikoksesta.

Tämän selittäminen juristien kielellä vaatii 51 minuuttia ja 
35 Powerpoint-kalvoa.

Arkijärjellä Yli-Viikarin toimintaa on helppo ymmärtää. Jos ylitar-
kastaja oli tosiaan pyörinyt virastossa tyhjän panttina vuodesta ja vuosi-
kymmenestä toiseen eikä kukaan ollut puuttunut asiaan, niin ei mikään 
ihme, että Yli-Viikari pyrki pääjohtajaksi noustuaan hakemaan jonkin-
laista ratkaisua.

Ja voi olla niinkin, että kenellekään VTV:ssä ei tullut mieleen tar-
kistaa, onko tällainen sopimus laillinen. Ei edes lakiasioista vastanneella 
Mikko Koirasella, joka sopimuksen valmisteli. (Oikeussalissa Koiranen 
sanoo, ettei tietenkään olisi esitellyt sopimusta Yli-Viikarille, jos olisi 
tulkinnut sen laittomaksi. Omassa kertomuksessaan hän korostaa pitkää 
virkamiesuraansa, moitteettomuuttaan ja hyvämaineisuuttaan: ”Olen 
saanut vuonna 2009 Suomen Valkoisen Ruusun suurristin, ja sehän 
edellyttää, että ansioni ovat keskimääräisen yläpuolella ja että olen hyvä-
maineinen”.)

Asiassa on kuitenkin yksi mutta. Tätä tapausta käsitellään nyt kärä-
jillä, ja oikeussalissa jutut ratkaistaan lakikirjan eikä arkijärjen perusteella.

Klo 11.38. Syyttäjä heijastaa seinälle Tytti Yli-Viikarin sähköposteja. 
Niistä selviää, että kun sopimusta valmisteltiin, Yli-Viikari vaati tekstiin 
lisäyksen, jossa ylitarkastajaa kielletään esiintymästä VTV:n nimissä. 
Samassa viestissä hän esittää epäilyn, että eräs toinen ylitarkastaja on 
ilmoittautunut johonkin valtiovarainministeriön järjestämään tilai-
suuteen VTV:n edustajana, vaikka ei enää ole siellä töissä. Yli-Viikari 
kirjoittaa, että tämä entinen ylitarkastaja ”heti nähdessään minut käänsi 
nimikylttinsä piiloon”.
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Klo 13.02. Tytti Yli-Viikarin kuuleminen alkaa. Ensin hänelle esittää 
kysymyksiä hänen oma puolustusasianajajansa Tuomas Aho. Yli-Viikari 
vastaa kuuluvalla, selkeällä äänellä ja elehtii paljon käsillään. Hän on 
varsin monisanainen. Ahon kysymyksiin vastaaminen kestää yli tunnin. 
Yli-Viikari puhuu ensin VTV:n organisaatiorakenteesta, ylitarkastajan 
työn luonteesta (”se on älyllisesti ja toiminnallisesti moniulotteista työtä”) 
ja siitä, miten vaikeaa virkamiehiä on Suomessa irtisanoa. Kun Aho kysyy 
ylitarkastajan suoriutumisesta, Yli-Viikarin arvio on tyly: ylitarkastaja ei 
ollut saanut laadittua kunnollista tarkastusraporttia sitten vuoden 1991.

”Hänelle oli vaikeaa suorittaa ihan yksinkertaisiakin työtehtäviä.”
Yli-Viikari sanoo, että ongelmat liittyivät ylitarkastajan työkykyyn, 

mutta ei täsmennä miten. Hän sanoo, ettei hänellä ole yksityiskohtaista 
tietoa ylitarkastajan terveydentilasta.

Yli-Viikari antaa ymmärtää, että töistä luistaminen on ollut yleisem-
pikin ongelma VTV:ssä. Hän puhuu paljon viraston muista ”alisuoriu-
tujista” ja heidän motivaatio-ongelmistaan.

”Kun tulin virastoon, meillä oli tarkastuksia, jotka olivat kestäneet 
vuosia, mutta ne eivät koskaan valmistuneet.”

Klo 14.08. Kyselyvuoro siirtyy syyttäjälle. Mari Mattila löytää heti epä-
loogisuuden Yli-Viikarin puheista. Hetkeä aiemmin Yli-Viikari on ker-
tonut halunneensa ylitarkastajan eläkkeelle mahdollisimman pian, koska 
hänen mielestään ihmiselle ei pidä maksaa palkkaa, jos hän ei tee töitään.

Nyt Mattila huomauttaa, että sopimushan johti juuri tuohon tilan-
teeseen: ylitarkastajalle maksettiin kahden vuoden ajan palkkaa, ja häntä 
nimenomaisesti kiellettiin tekemästä työtä.

Yli-Viikari vastaa: ”Vaihtoehto olisi ollut se, että hän olisi ollut työ-
paikalla eikä olisi tehnyt töitä. Muut olisivat katsoneet vierestä, kun hän 
on tekemättä töitä.”



11

Mattila ihmettelee, miksi ylitarkastajasta ei hankkiuduttu eroon 
tavallisen irtisanomismenettelyn kautta. Hän kysyy, kuinka kauan sii-
hen olisi mennyt.

Yli-Viikari aloittaa vastauksensa kierrellen. Hän korostaa, ettei joh-
don tehtävänä ole irtisanoa ketään, ja puhuu työntekijöille tarjottavista 
tukitoimista sekä ”tuloksellisen työn tukemisesta”.

Mattila keskeyttää.
”Vastatkaa siihen kysymykseen. Te olette toistuvasti kertonut, että 

tämä henkilö ei ollut tehnyt töitään vuoden 1991 jälkeen. Oli annettu 
suullinen huomautus ja kirjallinen huomautus. Oli ollut tukitoimia, 
eikä mikään auttanut. Ja nyt ollaan vuodessa 2015. Kuinka kauan irtisa-
nomisprosessi teidän mielestänne olisi vielä kestänyt?”

Yli-Viikari: ”Työnantajan vastuulla on, että että virkamiehet saavat 
tukea. Kaikki lähtee siitä, että pyritään tukemaan sitä, että ihminen 
pysyy töissä…”

Mattila: ”Vastatkaa kysymykseen. Kuinka kauan olisi kestänyt, että 
henkilö olisi voitu irtisanoa?”

Yli-Viikari: ”Kaksi vuotta oli se arvio, jonka minä sain hallintojohtajalta.”
Mattila: ”Mutta tämä on spekulaatiota?”
Yli-Viikari: ”Niin on myös se, että tältä henkilöltä olisi tullut jotain 

työsuoritteita.”

Klo 14.35. Oikeus pitää kahvitauon. Kun Tytti Yli-Viikari astuu käy-
tävälle, hän joutuu heti kameroiden eteen. Kysymyksiä alkaa sadella 
vasemmalta ja oikealta.

Toimittaja 1: ”Olette tehneet sopimuksen, jossa maksetaan palkkaa 
virkamiehelle, joka ei tee töitä.”

Yli-Viikari: ”Me olemme tehneet sopimuksen, jolla varmistetaan, että 
tämä virkamies jää vanhuuseläkkeelle silloin, kun se on mahdollista.”
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Toimittaja 2: ”Miksi on tehty tällainen sopimus eikä ole edetty nor-
maalin irtisanomismenettelyn mukaan?

Yli-Viikari: ”Siihen liittyy paljon syitä, joita en lähde julkisuudessa  
avaamaan. Asian käsittely on kesken, ja haluan antaa työrauhan tuomio-
istuimelle, enkä lähde kommentoimaan tässä vaiheessa.”

Toimittaja 1: ”Mitä sanotte veronmaksajille?”
Yli-Viikari: ”Tämä sopimus kokonaisuudessaan on ollut edullinen 

virastolle ja sitä kautta myös tietysti veronmaksajille.”
Toimittaja 3: ”Varmistitteko te etukäteen, että sopimus on lainmukainen?”
Yli-Viikari: ”Kaikki tahot, jotka sopimusta valmistelivat, näkivät, 

että tällainen sopimus voidaan tehdä.”
Toimittaja 4: ”Tytti Yli-Viikari, hur förklarar du att ni gjorde de här 

avtalet i stället för att avskeda den här personen?”
Yli-Viikari: ”Nå, i såna situationer, man tar sin tid att tänka på vilka 

olika slags möjligheter man har. Och då hade vi inte den möjligheten 
att avsluta hans kontrakt.”

Toimittaja 1: ”Ensi viikolla käsitellään näitä lentopisteitä ja niiden 
kahmimista omaan taskuun. Mitä sanotte tähän?”

Yli-Viikari: ”Sanon sen verran, että palataan siihen ensi viikolla. 
Nyt keskityn tähän asiakokonaisuuteen, joka on myöskin hyvin haas-
tava juridisesti. No niin, nyt mä palaan tuonne, meillä on lyhyt tauko 
tässä…”

Toimittaja 2: ”Tytti Yli-Viikari, kuinka yllättynyt olet?”
Yli-Viikari: ”Olen äärimmäisen yllättynyt, että ollaan tässä pisteessä. 

Nyt mennään tätä kautta eteenpäin. Olen hyvin luottavainen, että 
nämä perustelut tulevat tätä kautta esille.”

Toimittaja 5: ”Jos tämä virkamies ei ole 90-luvun alun jälkeen suo-
riutunut työtehtävistään, niin miten on mahdollista, että irtisanominen 
ei olisi ollut perusteltua?”
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Yli-Viikari: ”Olemme oikeuden edessä lähteneet avaamaan näitä 
perusteluja ja taustalla olevia asioita. En lähde niitä nyt julkisuudessa 
sen enempää avaamaan. On hyvä muistaa, että johtamisessa tulee eteen 
paljon asioita, joista kaikkia emme voi lähteä avaamaan julkisuudessa. 
Työntekijöihin liittyvät tiedot eivät ole meidän kaikkien yhteistä tietoa.”

Viimeinen vastaus kuulostaa vähän oudolta. Juuri äskenhän Yli-
Viikari on kertonut oikeuden edessä puolentoista tunnin ajan syitä 
sille, miksi virkamiestä ei irtisanottu, ja toimittajat ovat kirjanneet lähes 
jokaisen hänen sanansa hetki hetkeltä -seurantoihinsa. Ne syyt, joita 
hän ei nyt halua ”julkisuudessa avata”, ovat jo kansan luettavissa.

Mutta outo on myös tämä toimittajien järjestämä taukoshow. 
Yli-Viikarilta kysytään ihan samoja kysymyksiä kuin hetkeä aiemmin 
salissa, joten luonnollisesti myös vastaukset ovat samoja. Rituaali on 
kuitenkin tärkeä tv-toimittajille: skandaalin keskipiste on saatava sano-
maan jotain juuri siihen mikrofoniin, jossa on oman kanavan logo.

Tähän näytökseen kuluu puolet 20 minuutin tauosta. Yli-Viikari 
joutuu pyytämään toimittajilta pariin kertaan, että pääsisi hetkeksi 
lepäämään, ennen kuin hänet vihdoin armahdetaan.

HELSINGIN PÄÄKIRJASTO OODIN KAHVILA, 5. marraskuuta.
Tytti Yli-Viikari on valinnut haastattelupaikan itse. Häntä ei tunnu 

häiritsevän se, että joku ehkä tunnistaa hänet.
Kun alkumuodollisuudet on hoidettu, hän alkaa puhua. Ja sitten 

hän puhuu ja puhuu ja puhuu. Tässä ensimmäisessä tapaamisessa Yli-
Viikari on luvannut kertoa, miten hänestä tuli sellainen ihminen kuin 
tuli – kaikki hänen pääjohtajakauteensa liittyvä, ”ne asiat”, voidaan 
käsitellä myöhemmin, toisessa haastattelussa.

Yli-Viikari aloittaa lapsuudestaan. Esimerkiksi näin hän siitä kertoo:
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”Näen tosi varhaisena sellaisen vahvan halun tarttua asioihin, 
tehdä asioita, saada aikaan asioita. Kotona tuettiin tosi paljon kielten 
ja muiden kulttuurien opiskelua ja ymmärtämistä. Omat vanhemmat 
olivat lähtökohtaisesti tosi avoimia muille – tai sellaiselle ajattelulle, että 
muilta voi oppia. Että monenlaiset ihmiset ovat arvokkaita. Ehkä se 
semmoinen kiinnostus muita kulttuureja, muita kansoja ja muita maita 
kohtaan on herännyt tosi varhain.”

Miten se näkyi?
”Aikaisin esimerkki, mitä en tietenkään itse muista: Olen ollut 

vajaat neljä vuotta vanha. Muutimme naapurustoon, jossa oli suomen-
ruotsalainen perhe, ja me lapset leikimme pihalla. Olin kuulemma tul-
lut sanomaan äidille, että haluan oppia ruotsia. Vanhempani tarttuivat 
siihen syötteeseen, ja pääsin ruotsinkieliseen päiväkotiin. Opin ruot-
sin kielen siellä päiväkodissa. Näitä kokemuksia on ollut aika paljon. 
Immersiivisiä.”

(Sana ”immersiivinen” tarkoittaa kokemuksellista, uppoutuvaa 
tai osallistavaa, ja sitä käytetään lähinnä pedagogiikan, esitystaiteen ja 
videopelien maailmoissa.”)

Tämä ensimmäinen immersiivinen kokemus tapahtui 1970-luvun 
lopun Helsingissä. Yli-Viikarin lapsuudenperhe asui Toukolan kau-
punginosassa. Äiti oli kielenkääntäjä ja isä muotoilija. Kotona oli 
paljon kirjoja. Vanhemmat olivat frankofiilejä, vaikka eivät ranskaa 
puhuneetkaan.

Lapsena Yli-Viikari harrasti innokkaasti klassista musiikkia, viulun-
soittoa, kuorolaulua ja jalkapalloa. Koulua hän kävi Oulunkylässä, 
koska siellä oli musiikkiluokka. Kun hän oli kolmannella luokalla, 
perhe muutti isän työn perässä yhden lukuvuoden ajaksi Yhdysvaltoi-
hin, Montanan osavaltioon.

”Tuli toinen immersiivinen kokemus”, Yli-Viikari toteaa.
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Hän meni paikalliseen kouluun.
”Mulla on hämärä muistikuva, että ensimmäisenä kouluaamuna 

sain ohjeen äidiltä, että miten sanot kiitos ja päivää ja kysyt, missä on 
vessa. – – Opettaja oli tosi kiva. Me kirjoitimme lapuille kaikki asiat: 
minä kirjoitin sanan suomeksi, ja hän kirjoitti sen englanniksi, ja niitä 
lappuja oli ympäri luokkaa. Seinät tapetoitiin niillä! Mä olin kirjoitta-
nut lamppu, ja sitten siellä oli lamp. Suhtautuminen oli tosi myönteistä, 
mähän opin sen kielen ihan hurjan nopeasti…”

Siinä lukuvuoden aikanako?
”Eiku siihen meni ihan pari viikkoa… Sen ikäisenä lapsethan oppii. 

Ja mulla oli kuitenkin se ruotsinkielen oppimistausta, niin se meni tosi 
nopeasti.”

Puhuessaan Yli-Viikari katsoo silmiin ja välillä ulos ikkunasta. 
Hänen kätensä ovat vähän väliä ilmassa, ja kun hän painottaa jotakin 
asiaa, hän piirtää sormillaan pöydän pintaan.

Hän on niin keskittynyt kertomukseensa, etteivät edes lähipöydissä 
mekastavat taaperot ja vauvat häiritse hänen suoritustaan.

Kun perhe palasi Suomeen, yhdeksänvuotiaalle Tytti Yli-Viikarille 
oli jo selvää, että hänen tulevaisuutensa on kansainvälisissä tehtävissä. 
Hän kertoo ilmoittaneensa vanhemmilleen, että muuttaa ulkomaille 
niin pian kuin se vain on mahdollista.

Tämä hetki koitti yläasteen jälkeen. Yli-Viikari aloitti kansainväli-
sen lukion Sophia Antipolis -nimisessä teknologiakeskittymässä Nizzan 
lähellä. Vanhemmat jäivät Suomeen. Koulu oli sisäoppilaitos.

”Yksi Ranskan suurimmista.”
Minkälainen paikka se oli?
”Aivan todella kaunis, sellainen kampusalue. Siellä tehdään elokuvaa 

tällä hetkellä.”
Entä koulukaverit? Oliko helppo saada ystäviä?
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”Ah, no siis sisäoppilaitoskokemus on sellainen, että siitä tulee 
perhe. Mun vuosikurssillani oli lapsia 37 eri maasta, ihan joka puolelta 
maailmaa. Tosi paljon oli Afrikasta – ranskankielisestä Afrikasta – mutta 
sitten oli Etelä-Amerikasta, Aasiasta, Pohjois-Amerikasta, Venäjältä, 
Lähi-idästä, ihan kaikkialta.”

Litanian päätteeksi Yli-Viikari tekee ranskalaisille ihmisille tyypilli-
sen käsienlevittely- ja puuskahduseleen. Kaikkialta!

”Niiden nuorten perhetaustat ja kokemuspiiri olivat hyvin erilaisia 
kuin mihin olin ehkä tottunut. Mutta sehän tuntui normaalilta, koska 
se oli sitä mun arkea. Mun elämää.”

Myös itse koulunkäynti oli hieman erilaista kuin Oulunkylän ylä-
asteella, Yli-Viikari kertoo. Historian tunneilla tietoa piti kaivaa alku-
peräislähteistä, ja koulupäivät kestivät usein iltakuuteen, minkä jälkeen 
tehtiin vielä läksyjä, jopa neljä tuntia. Yli-Viikari kertoo, että hänen 
vanhempansa olivat välillä huolissaan hänen jaksamisestaan. Itse hän ei 
muista lukiovuosiaan raskaina.

”Nuorillahan on energiaa ihan hurjana, ja kun se kohdistuu tiettyihin 
intohimoihin, sehän on ihan mielettömän… mikä se sana nyt on…”

Yli-Viikari hakee hetken.
”Rewarding.”
Sana tulee täydellisellä amerikkalaisella ääntämyksellä.
Yli-Viikari sanoo kokeneensa vapauttavaksi sen, että ympärillä oli 

muita yhtä kunnianhimoisia nuoria. Ja ystävyyssuhteet ovat säilyneet, 
luokkakokouksia järjestetään, siitä jatketaan mihin viimeksi jäätiin…

Yli-Viikarin tapa pitää puhetta tauotta yllä tekee haastattelutilanteen 
hieman erikoiseksi. Väliin saa tuikattua korkeintaan lyhyen tarkentavan 
kysymyksen, aina ei sitäkään. Kaikki tulee käsitellyksi hyvin perinpohjaisesti. 
Ja jokainen asia tulee samalla intensiteetillä. Kaikki, aivan kaikki elämässä on 
kiinnostavaa, palkitsevaa, jännittävää ja ennen muuta immersiivistä.
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Yli-Viikari innostuu muistelemaan originelleja opettajiaan, joista osa 
oli vanhan maailman kurinpitäjiä ja osa taas likimain ystäviä oppilaiden 
kanssa. Hän vaikuttaa muistavan tarkkaan, mistä aiheesta kukin oppilas 
teki 30 vuotta sitten loppututkielmansa (joku Bob Dylanin sanoituk-
sista, joku Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeestä, joku jostakin mate-
maattisesta probleemasta ja Yli-Viikari itse Andy Warholista).

Hän mainitsee kuuntelevansa yhä joskus lukioaikaisten luokkatove-
riensa vanhoja radionauhoituksia.

”Niitä poikien radiojuontoja on hauska kuunnella nyt neljäkuto-
sena. Mitä kaikkea siellä on häröilty, nuorina”, hän sanoo ja hymyilee.

Ja sitten oli vielä se elokuvakerho. Ja se Cannesin matka!
”Me oltiin avustamassa Cannesin filmifestivaaleilla. Sisäoppilaitok-

sessa kun oli kielitaitoista porukkaa, niin me oltiin festivaalilla hostess-
tyyppisinä avustajina. Otimme ihmisiä vastaan ja neuvoimme. Mie-
leenpainuva hetki oli, kun siellä oli yhtäkkiä kolme Elizabeth Tayloria 
hotellin käytävillä. Me oltiin, että anteeksi, mitä täällä tapahtuu! Nehän 
oli duplikaatteja, ja niitä oli turvallisuussyistä ja paparazzisyistä. Kukaan 
ei voinut tietää, kuka on oikea Elizabeth Taylor. Tämmösiä siellä kulis-
seissa näki… Että miten nää menee…”

Miten Elizabeth Taylor, tai siis kuka hän nyt olikaan, oli pukeutunut?
”Me nähtiin vain duplikaatteja, se oli aika tiukkaan varjeltu se oikea 

henkilö. Paljon kimalletta, paljon kimalletta.”

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS, 13. joulukuuta.
Klo 9.04. Todistajien kuuleminen alkaa. Ensimmäisenä saliin astuu 

sisään pieni mies, joka on peittänyt kasvonsa maskilla ja suurilla aurin-
kolaseilla. Hän on se entinen ylitarkastaja, jonka kanssa Tytti Yli-Viikari 
teki sopimuksensa.
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Syyttäjä Mari Mattila alkaa kysellä. Ylitarkastajan vastaukset ovat 
lyhyitä, ja hänen puheestaan on ajoittain vaikea saada selvää. Hän ei 
halua poistaa maskiaan kuulemisen ajaksi, vaikka oikeuden puheenjoh-
taja sitä pyytää.

Vain ani harva kysymys koske ylitarkastajan työtehoa tai -kykyä; 
syyttäjä on kiinnostunut lähinnä sopimuksen solmimiseen johtaneista 
tapahtumista. (Loppulausunnossaan syyttäjä toteaa: ”Voimme käyttää 
vaikka kolme tai neljä tuntia lisää siihen, että moitimme tätä kyseistä 
virkamiestä ja käymme läpi hänen alisuoriutumistaan, mutta sillä ei ole 
mitään merkitystä.”)

Ylitarkastaja sanoo, että hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin 
suostua tarjottuun sopimukseen.

”Ei niissä ehdoissa ollut käsittääkseni mitään neuvotteluvaraa. Tilan-
teeni oli hyvin heikko, kun johto ajoi minua pois.”

Tytti Yli-Viikari istuu muutaman metrin päässä ylitarkastajasta. Hän 
tekee taas ahkerasti muistiinpanoja vihkoonsa.

Kysymysvuoron saa sopimuksen valmistellut hallintojohtaja Mikko 
Koiranen. Kokeneena juristina hän ei käytä asianajajaa vaan edustaa itse 
itseään. Koiranen esittää ensin pahoittelut ylitarkastajalle ja puhuttelee 
tätä etunimellä.

”Tämän meidän pitkän yhteisen työuran vuoksi olen tosi pahoillani, 
että olet todistamassa tämmöisessä asiassa.”

Sitten Koiranen kysyy, milloin ylitarkastaja olisi jäänyt eläkkeelle, jos 
sopimusta ei olisi tehty.

”Ei ollut mitään aikataulua. Lähivuosina.”
Koiranen jatkaa: ”Oletko hankkinut tällä sopimuksella itsellesi hyö-

tyä tai aiheuttanut vahinkoa tarkastusvirastolle?
”En.”
Siihen ylitarkastajan kuuleminen loppuu. Se on kestänyt vain 
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17 minuuttia. Kun ylitarkastaja lähtee kävelemään ovea kohti, Yli-Vii-
kari katsoo häntä silmiin ja sanoo hiljaisella äänellä: ”Kiitos.”

Aamupäivän aikana kuullaan vielä kolmea VTV:n työntekijää. He 
kaikki ovat titteliltään johtajia tai ylijohtajia. Tarkastusvirasto vaikuttaa 
melko bysanttilaiselta työyhteisöltä: organisaatiokaaviossa on ”vaikutta-
vuusalueita”, ”oppimiskeskuksia” sekä ”hallinnon ja resurssien vastuualu-
eita”. Kun yksi todistaja puhuu johtoryhmästä, salissa syntyy epäselvyyttä 
siitä, mitä VTV:n lukuisista johtoryhmistä hän mahtaa tarkoittaa.

Johtoryhmien lisäksi talossa on vielä ”strategiafoorumi”, jonka teh-
tävä on ”tukea pääjohtajaa tarkastusviraston johtamisessa ja strategisessa 
päätöksenteossa”. Siihen kuuluu pääjohtajan lisäksi 11 johtajaa, neljä 
apulaisjohtajaa ja seitsemän päällikköä.

Klo 10.14. Salin takarivissä Ilta-Sanomien rikostoimittajan Rami Mäki-
sen vissy pullo avautuu räjähdyksenomaisesti, ja vettä suihkuaa yltympä-
riinsä, myös Mäkisen tietokoneelle.

”Fuck”, Mäkinen toteaa.

Klo 10.41. Todistajan penkkiin istahtaa ylijohtaja Marko Männikkö. 
Hän vastaa VTV:ssä muutosjohtamisesta. Aiemmin hän johti sitä yksik-
köä, jossa ylitarkastaja työskenteli. Männikkö kertoo, että ylitarkastaja 
ei suoranaisesti kieltäytynyt työtehtävistä. Hän tuli työpaikalle, käyttäy-
tyi asiallisesti ja otti tehtävät vastaan. Valmista ei vain tahtonut tulla.

Männikön mukaan ylitarkastaja ei suinkaan ollut ainoa, joka ei 
suoriutunut töistään toivotulla tavalla. Hän kertoo, että hänen johta-
massaan yksikössä noin joka kymmenes työntekijä oli joutunut jonkin-
laisten tukitoimien kohteeksi.

”Oli useita prosesseja käynnissä. Viraston toiminnan tuloksellisuu-
dessa oli haasteita. Voi ehkä sanoa ongelmia.”
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Jo Yli-Viikarin edeltäjän, Tuomas Pöystin, pääjohtajakaudella oli aloitettu 
”vakaus- ja tehokkuusohjelma” eli suomeksi sanottuna säästöt. Töistä piti suo-
riutua entistä nopeammin, ja samaan aikaan työntekijöiden piti opetella myös 
kokonaan uusia taitoja, esimerkiksi tietoteknisten ohjelmien käyttöä.

Männikkö kertoo, että tätä hankalaa yhtälöä yritettiin monin tavoin 
ratkoa. Ihmisiä siirreltiin uusiin tehtäviin, ja heille järjestettiin työnoh-
jausta ja koulutusta.

”Jos henkilöt eivät senkään jälkeen suoriutuneet tehtävistään, he 
joutuivat tukitoimenpiteiden kohteeksi. – – Tämän tyyppistä projektia 
oltiin viemässä eteenpäin.”

Kun Yli-Viikari aloitti pääjohtajana, keinot kovenivat.
”Siinä vaiheessa keskusteluun tulivat mukaan myös vaativuusluok-

kien alentaminen ja irtisanomiset. Pöystin kaudella oli katsottu, että 
irtisanomispolkua emme ota keinovalikoimaan. Tämä on siis projekti, 
joka alkoi Yli-Viikarin pääjohtajakaudella.”

Syyttäjä pyytää täsmentämään ajankohtaa.
”Joitakin kuukausia sen jälkeen, kun Yli-Viikari aloitti pääjohtajana.”
Männikkö kertoo, että hän keskusteli tuolloin Yli-Viikarin kanssa 

siitä, olisiko heidän mahdollista irtisanoa useita työntekijöitä. Yksi 
näistä ihmisistä oli tänään oikeussalissa kuultu ylitarkastaja.

Hänen irtisanomisensa osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Ylitarkastaja 
oli papereiden mukaan suorittanut työnsä hyvin ja täyttänyt työnanta-
jan kaikki vaatimukset. Männikkö sanoo, että suoritusarvioinnit eivät 
pitäneet paikkaansa. Hänen mukaansa VTV:ssä oli ollut pitkään vallalla 
”puuttumattomuuden kulttuuri” ja talon sisäisissä arvioissa työsuorit-
teita kaunisteltiin yleisesti.

Männikkö selittää, että jos ylitarkastaja olisi haluttu irtisanoa, hänet 
olisi ensin pitänyt alentaa tavalliseksi tarkastajaksi ja sitten saada vielä 
näyttöä siitä, että hän ei selviä niistäkään töistä.
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”Irtisanomispolku käytiin läpi Koirasen kanssa. Se olisi ollut useam-
man vuoden projekti.”

OODIN KAHVILA, 5. marraskuuta.
Tytti Yli-Viikari on edennyt elämäntarinassaan siihen pisteeseen, 

jossa oli pakko heittää hyvästit ihanalle sisäoppilaitokselle ja päättää, 
mitä ryhtyisi tekemään isona.

Hänestä piti tulla lääkäri. Siihen hän oli tähdännyt koko lukion ajan.
”Se on varmaan ollut sellainen aika yleinen lapsen ajatus, että haluaa 

auttaa muita”, hän sanoo lakonisesti, kuin todeten itsestäänselvyyden.
Yli-Viikari haki opiskelupaikkaa Montrealista, McGillin yliopiston 

lääketieteellisestä tiedekunnasta. Hän sai sen. Hyväksymispaperit saa-
puivat postissa kuitenkin niin myöhään, että hän päätti lykätä Kana-
daan lähtöä vuodella. Hän oli nimittäin saanut opiskelupaikan myös 
Sorbonnesta, Ranskan kuuluisimmasta ja arvostetuimmasta yliopistosta. 
Siellä hän innostui humanistisista aineista: estetiikasta, filosofiasta, tai-
dehistoriasta. Ajatus Kanadasta ja lääkärin urasta jäi.

Viimeistään tässä vaiheessa haastattelua on käynyt selväksi, että Yli-
Viikari kertoo elämästään tarinana, jossa jokainen yksityiskohta merkit-
see jotain. Kaikilla hänen valinnoillaan – ja myös valitsematta jättämi-
sillään – on ollut tarkoituksensa. Nyt Yli-Viikari korostaa, että vaikka 
hänestä ei koskaan tullut lääkäriä, nuorena koettu halu auttaa ihmisiä ei 
ole kadonnut.

”Sitä olen pyrkinyt tekemään, kun olen tehnyt työuraa julkisella 
puolella ja julkisessa hallinnossa. Muiden eteen työn tekeminen on tosi 
vahva eteenpäin vievä voima minussa.”

Sitten Yli-Viikari kertoo ajastaan Sorbonnessa. Yliopistohan ei ole 
pelkästään Ranskan tunnetuin, vaan yksi koko maailman kuuluisim-
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mista. Ennen Yli-Viikaria siellä olivat ehtineet vaikuttaa muun muassa 
Tuomas Akvinolainen, Honore de Balzac, Victor Hugo, Marie Curie, 
Jacques Derrida, Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Gilles Deleuze, 
Jean-Luc Godard ja Susan Sontag.

Yli-Viikari käy Sorbonnen-vuotensa tarkkaan läpi asumisjärjestely-
jään myöten. Ja kyllä opiskelijaelämä Pariisissa kuulostaakin vähintään 
yhtä kansainväliseltä ja sivistävältä kuin lukiovuodet Rivieralla. Yli-Vii-
kari luki innokkaasti estetiikkaa ja taidehistoriaa. Maisterintutkintonsa 
hän teki kuitenkin kulttuurihallinnon ja viestinnän oppiaineesta.

”Mullahan on tosi laajat kiinnostuksen kohteet. Mähän kävin siellä 
Sorbonnessa myös avoimilla luennoilla. Ehkä mieleenpainuvin oli per-
hosefektistä luennoiva Hubert Reeves Sorbonnen auditoriossa.”

Perhosvaikutuksella tarkoitetaan sitä, että pienet muutokset 
yhtäällä voivat saada aikaan valtavia muutoksia toisaalla. (Idean esitteli 
1960-luvulla meteorologi ja matemaatikko Edward Lorenz. Sittemmin 
sitä ovat soveltaneet erityisesti kaaosteorian kehittelijät ja organisaatio-
viestinnän ammattilaiset.)

Tästä kaikesta voisi tietysti puhua pidempäänkin, mutta ehkä nyt 
on jo korkea aika siirtyä hieman eteenpäin Yli-Viikarin elämäntarinassa. 
On yleisesti tunnettua, että älyllisesti stimuloivien opiskeluvuosien ja 
työelämän todellisuuden välinen ero tulee monille yllätyksenä, jopa 
järkytyksenä. Jonain päivänä ihminen vain huomaa tekevänsä jotain, 
johon ei tarvitsekaan Deleuzen kirjoitusten tuntemusta. Joillekin käy niin 
jo opiskeluaikoina, jos sattuu menemään kesätöihin tai työharjoitteluun.

Tytti Yli-Viikarille tuonkaltainen havahtumisen hetki olisi voinut 
koittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä, kun hän teki 
korkeakouluharjoittelujakson Helsingissä, ulkoministeriön lehdistö- ja 
kulttuuriosastolla. Siellä hänen tehtävänsä oli emännöidä ulkomaalaisia 
toimittajia, joita lennätettiin tutustumaan suomalaisiin kesäfestivaaleihin.
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”Tehtävänäni oli laatia heille ohjelmat, sopia tapaamiset ja eskor-
teerata ja auttaa heitä, jotta he saisivat mahdollisimman hyvän kuvan 
Suomesta ja suomalaisista kulttuuritapahtumista.”

Yli-Viikari ei vihjaa sanallakaan, että tällainen emännöinti olisi ollut 
yhtään vähemmän innostavaa kuin luennot Sorbonnessa. Au contraire, 
päinvastoin.

”Se oli tosi merkityksellinen mulle se korkeakouluharjoittelu”, hän kertoo.
Ja aivan yhtä merkityksellinen oli seuraavan kesän korkeakouluhar-

joittelu. Sen hän teki Suomen Pariisin-suurlähetystössä vastailemalla 
Suomea koskeviin kyselyihin ja tietopyyntöihin.

Nekin muistot ovat ”hirmu hyviä”.
”Olen edelleen tavannut niitä UM:n virkamiehiä, joita silloin tapa-

sin. Heistä syntyi kuva, että suomalainen julkishallinto on tosi asiantun-
tevaa, ja se rupesi näyttäytymään mulle mahdollisena uravaihtoehtona.”

Olikohan diplomaatin ura suunnitelmissa?
”Kyllä mä mietin sitä.”
Diplomaattia Yli-Viikarista ei koskaan tullut, mutta huippuvirka-

mies kylläkin. Mutta eipä mennä asioiden edelle. Nyt Yli-Viikari haluaa 
kertoa vielä yhdestä korkeakouluharjoittelusta – hän teki niitä lopulta 
aika monta –, neljän kuukauden jaksosta eräässä hollantilaisessa kon-
sulttifirmassa. Siellä hän sai tehdä opaskirjaa, jonka sivuille painettiin 
mielenkiintoisten eurooppalaisten nettisivujen www-osoitteita.

Kirjan nimeksi oli valittu ”Easy Rider”, ja sitä tekemään oli kutsuttu 
nuoria ympäri Eurooppaa. Yli-Viikari ei etsinyt kirjaan suomalaisia 
sivustoja, vaan ranskalaisia – tulihan hän Pariisista.

Yli-Viikari valitsi kirjaan runoja, joissa oli käytetty verkon tuomia 
uusia mahdollisuuksia: hypermediaa ja hyperlinkkejä.

”Ne olivat uusia asioita silloin”, hän kertoo. ”Netistä oli tulossa tai-
deilmaisussa uusi työkalu.”
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Runojen ja hypermedian yhdistäminen kiinnosti Yli-Viikaria niin 
paljon, että hän päätyi tekemään aiheesta gradunsa Sorbonneen.

Eikä siinä kaikki. Hän kirjoitti runoja itsekin. Ja tosimielellä!
”Yritin muuallekin kuin pöytälaatikkoon kirjoittaa”, Yli-Viikari tunnustaa.
”Olin British Councilin creative writing -workshopissa, jota veti 

amerikkalais-brittiläinen runoilijapariskunta.”
Muutama Yli-Viikarin runo julkaistiin eräässä Pariisissa ilmesty-

neessä runojulkaisussa. Mutta sitten kävi niin kuin monille nuorille 
kaunosieluille käy. ”Luova puoli alkoi antaa tilaa hallinnon puolelle.”

Ja niin päästään taas korkeakouluharjoitteluihin. Yli-Viikari haluaa 
kertoa vielä kahdesta harjoittelujaksosta, koska niillä on ollut suuri mer-
kitys hänen myöhemmille elämänvaiheilleen.

Sorbonnesta valmistumisen jälkeen 1997 hän meni puoleksi vuodeksi 
harjoitteluun Euroopan komission Suomen-edustustoon. Hän kertoo 
”hurahtaneensa” siellä EU-asioihin. Harjoittelun jälkeen hän päätti hakea 
Bruggen College of Europeen opiskelemaan EU-politiikkaa ja hallintoa.

Toinen tärkeä harjoittelupaikka oli Unescossa. Siellä Yli-Viikari 
työskenteli tutkimusavustajana kulttuuriosastolla. Hänen esimiehensä 
otti puheeksi ranskalaisen hallintokorkeakoulu ENA:n (École nationale 
d’administration). Se on todellinen eliittikoulu, jonka läpikäyneet opis-
kelijat, ”enarkit”, päätyvät Ranskassa järjestään politiikan ja hallinnon 
huipulle, kriitikoiden mukaan oikotietä.

Unescon kulttuuriosaston esimies arvioi, että Yli-Viikari voisi sopia sinne.
Ja kuinka ollakaan, Yli-Viikari pääsi sekä College of Europeen että 

ENA:an. Kun hänellä sitten jokunen vuosi myöhemmin oli taskussaan 
loppututkinto molemmista ja vielä Sorbonnestakin, työpaikan löytämi-
nen ei ollut vaikeaa.

Syksyllä 2001 Yli-Viikari lähti Brysseliin, Euroopan komissioon, 
missä hänen tittelinsä oli financial officer. Hän käsitteli rahoitushake-
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muksia energia- ja liikenneosastolla. Jo seuraavana vuonna hän kuiten-
kin palasi Pariisiin ja aloitti tutkijana Novethic-nimisessä ajatuspajassa.

Attention! Yli-Viikarin teekuppi on tyhjentynyt. Puhuttavaa on 
vielä paljon. Yli-Viikari kysyy kahvilan tarjoilijalta, saako kuumaa vettä 
ilmaiseksi. Hän upottaa uitetun rooibos-pussin veteen.

Avançons, eteenpäin! Pariisin olisi luullut olevan luonteva paikka 
asettua pysyvästi aloilleen. ENA:ssa opiskellessaan Yli-Viikari oli tavan-
nut ranskalaisen miehen, ja he perustivat yhdessä perheen.

Mutta vuonna 2004 Yli-Viikari haki työpaikkaa Helsingistä, valtio-
varainministeriön EU-yksiköstä. Perhe muutti Suomeen. Miksi he niin 
tekivät? Oliko siinä urasyitä vai perhesyitä?

”Toi on tosi hyvä kysymys”, Yli-Viikari hihkaisee.
Kuten kaikki toimittajat tietävät: jos haastateltava sanoo noin, kysy-

mys on yleensä ollut kaikkea muuta kuin hyvä.
Tällä kertaa se tuottaa pitkän vastauksen. Yli-Viikari arvioi, että usein 

tällaisten kotiinpaluiden taustalla on se, että kun tulee perheenlisäystä, 
herää halu opettaa omaa kulttuuria ja juuria lapselle (”näin mä olen käsit-
tänyt, että aika monella Suomeen palaavalla voi olla tämmöinen toive”), 
mutta tässä tapauksessa ehdotus tuli kyllä Yli-Viikarin ranskalaiselta puo-
lisolta (”se liittyi molempien työtilanteeseen ja sitä kautta perheen tilan-
teeseen”) ja lopulta kaikki se on vain ”jatkumoa”; hänhän on muuttanut 
elämässään paljon (”sitä kantaa itsessään niitä asioita, joita tarvitsee”).

”Toki tosi mielelläni mä Ranskassa käyn”, hän sanoo. ”Miehen 
suku on tärkeä, omat ystävät ovat tärkeitä. Kaipaan todella paljon sitä 
kulttuuria, ja aina kun menen Ranskaan, ohjelmistossa on mielettömät 
museokierrokset ja konserttielämykset. Sitten sitä tankkaa sitä sellaista 
kulttuurielämää itseensä. Ranskahan on sellainen maa, että siellä on 
hyvin paljon erilaista maisemaa. Luonto on mulle tosi tärkeä…”
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HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS, 15. joulukuuta.
Klo 9.05. Tänään oikeus käsittelee Tytti Yli-Viikarin Finnairin 

bonuspisteiden käyttöä. Syyttäjä vaatii hänelle ehdollista vankeutta 
virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta.

Käsittely ei pääse alkamaan ajallaan. Oikeuden puheenjohtajaja 
käräjätuomari Petteri Plosila ilmoittaa, että Yli-Viikarin asianajaja Tuo-
mas Aho on pyytänyt kahta todistetta salattavaksi. Juuri näistä todis-
teista selviäisi, ketkä Yli-Viikarin virkamatkoiltaan keräämillä bonuspis-
teillä ovat lentäneet ja minne.

Syyttäjä Mari Mattila on eri mieltä asiasta. Hän sanoo, että mat-
kustajien nimillä ei ole mitään merkitystä, mutta oleellista on heidän 
suhteensa Yli-Viikariin.

”Haluan, että siitä voidaan keskustella julkisessa oikeudenkäynnissä.”
Aho saa kommentoida asiaa itse.
”En ymmärrä yhtään syyttäjän perustelua. Miksi siitä pitäisi ruveta 

täällä keskustelemaan?”, hän sanoo. ”Me puhumme nyt perheenjäsen-
ten nimistä. Tässä on kuitenkin kyse lapsista.”

Mattila vastaa kipakasti: ”Juurihan minä sanoin, että niillä nimillä ei 
ole mitään merkitystä. Ja nythän te itse jo kerroitte, että kyse on vastaa-
jan lapsista. Näen, että tämä asia voidaan käsitellä siten, että vain nimet 
salataan.”

Aho jatkaa: ”Asian kannalta ei ole mitään merkitystä, miksi tätä 
henkilön nimeä pitäisi käsitellä.”

Sen jälkeen puheenjohtaja Plosila komentaa kaikki ulos salista. 
Oikeus jää pohtimaan kantaansa nimien salaamiseen.

Klo 9.17. Oikeudenkäynti jatkuu. Plosila ilmoittaa, että salausvaati-
mukseen ei suostuta. Hän sanoo, että asiassa on hyvin keskeistä se, kuka 
bonuspisteitä on lopulta käyttänyt.
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”Se on myös tullut tässä jo ilmi ja ollut julkisuudessa sitä kautta. 
Nämä todisteet voidaan käsitellä siten, että lasten nimet eivät näy.”

Klo 11.30. Syyttäjä Mari Mattila esittää laskelman, josta selviää, millai-
siin yksityismatkoihin Yli-Viikari on Finnair-pisteitään käyttänyt.

Lentoja on ollut yhteensä 16, ja suurin osa niistä on varattu Yli-Vii-
karin lapsille. Matkakohteena on ollut useimmiten Ranska. Lennoista 
kahdeksan on suuntautunut Helsingistä Pariisiin ja kaksi Pariisista Hel-
sinkiin. Helsingin ja Brysselin välisiä lentoja on kolme. Lisäksi on vielä 
yksi menolento New Yorkiin ja edestakainen lento Manchesteriin.

Yli-Viikari on käyttänyt lentoihin yhteensä yli puoli miljoonaa 
 Finnair Plus -pistettä.

Käytettyjen pisteiden rahallinen arvo on hieman alle 5 400 euroa. 
Mattila esittelee myös todisteet siitä, mistä matkoista Yli-Viikari on 
pisteensä kerännyt. Maaliskuun 2016 ja maaliskuun 2020 välisenä 
aikana Yli-Viikari on tehnyt 117 virkamatkaa, joista hänelle on kertynyt 
Finnair Plus -pisteitä.

Mattila on jo aiemmin käynyt läpi valtion matkustussääntöä ja muita 
asiakirjoja, joissa kaikissa todetaan, että virkamiehet eivät saa käyttää vir-
kamatkoistaan kertyneitä palkintopisteitä yksityisiin matkoihinsa.

Nyt hän esittää vielä yhden asiakirjan, VTV:n sisäisen tarkastuksen 
raportin joulukuulta 2016. Siinä on otettu kantaa nimenomaan VTV:n 
omien virkamiesten Finnairin bonuspisteiden käyttöön. Myös tämän 
raportin laatija katsoi, että virkamatkoista saatu etu kuuluu työnanta-
jalle. Hän myös totesi, että asiaa ei pystytty tuolloin virastossa valvo-
maan ja suositteli sen johdosta toimenpiteitä.

Syyttäjä näyttää raportista kohtaa, jonka otsikkona on ”JAKELU”. 
Sen alla on vain yksi nimi: Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.
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”Tässä asiassa ei ole tapahtunut pääjohtajan taholta mitään muuta 
kuin se, että hän on alkanut alkuvuodesta 2018 käyttää näitä pisteitä 
omiin matkoihinsa.”

OODIN KAHVILA, 5. marraskuuta.
Tytti Yli-Viikari puhuu yhä. Nyt hän on palannut ajassa taaksepäin 

ja pohtii sitä, miten hänen elämänsä olisi voinut mennä. Entä jos hän 
ei olisikaan lähtenyt yläasteen jälkeen sisäoppilaitokseen Ranskaan vaan 
sittenkin Uuteen-Seelantiin? Se oli yksi vaihtoehto, koulukin oli val-
miiksi katsottuna. Tai entäpä ne lääkärin opinnot Montrealissa? Missä 
hän nyt olisi, jos olisikin seurannut alkuperäistä kutsumustaan?

Yli-Viikari kertoo käyneensä myöhemmin Montrealissa pohtimassa 
tätä kysymystä, kun hänen hyvä ystävänsä työskenteli McGillin yli-
opistolla. Yli-Viikari meni kampukselle, katseli ympärilleen ja ajatteli 
valintojaan.

”En osaa nähdä elämää sillä tavalla, että jos jotain ei sitten tapah-
tunutkaan, niin se olisi jostain pois”, hän sanoo hyvin painokkaasti. 
”Tilalle tulee aina jotain muuta, ja se onkin merkityksellistä, koska se 
on se, mitä tapahtui. Musta on tosi kaunis ajatus, että monia eri asioita 
voi tapahtua, ja toisaalta se auttaa olemaan armollinen sekä itselle että 
muille, jos asiat eivät mene niin kuin olisi toivonut.”

Vuonna 2013 Yli-Viikari matkaili Uudessa-Seelannissa ja silloin hän 
kävi sen koulun pihassa, jonka oppilas hänestä teini-ikäisenä melkein tuli.

”Olen katsonut sitä koulun pihaa ja pohtinut, ihan hetken, että 
mitäköhän musta olisi tullut, tai mitäköhän elämääni liittyisi ja kuu-
luisi, jos olisin silloin tullut tuota polkua”, hän sanoo mietteliäänä.

Selviää, että käynti uusiseelantilaisen koulun pihassa käynnisti hyvin 
monimutkaisen ketjureaktion.
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”Se vaikutti minuun sillä tavalla, että palattuamme Uudesta-See-
lannista luin lapsilleni Jules Vernen kirjan Kahden vuoden loma-aika. Se 
kirja mulla oli mukana, kun olin 9-vuotiaana USA:ssa. Muistikuvani 
mukaan se oli yksi ainoista suomenkielisistä kirjoista, joita sain ottaa 
mukaan. Luin sen uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. 
Elin vahvasti kielessä ja kuvauksessa. Kun sitten luin sen lapsilleni, 
tajusin yhtäkkiä kirkkaasti, että aika moni asia siitä kirjasta on uinut 
omiin unelmiini ilman, että olen tajunnut. Näin on käynyt varmasti 
aika monenkin kirjan osalta kyllä; eläydyn vahvasti kirjoihin. Joku kysyi 
aikoinaan, että miksi halusin Uuteen-Seelantiin 15-vuotiaana, eikä 
minulla välttämättä ollut silloin vastausta. Mutta kun luin Jules Vernen 
kirjan, niin tajusin, että totta kai! Kirja lähtee siitä, että on sisäoppi-
laitoksen poikajoukko, jonka laiva vahingossa lähtee yöllä satamasta 
Uudessa-Seelannissa. Se haaksirikkoutuu. Sellainen Robinson Crusoe 
-tyyppinen seikkailu. Mä tajusin, että siellähän se Uusi-Seelanti on 
ollut. Se on piirtynyt mielikuviini ja unelmiini jonkinlaisena mah-
dollisuuksien paikkana, vaikka en ole välttämättä tiennyt siitä yhtään 
mitään. Silloin ei ollut nettiä eikä Google Mapsia, josta voisi katsoa, 
miltä Uusi-Seelanti näyttää. Ne kuvitelmani ovat pohjautuneet kirjas-
ton kirjoihin tai ala-asteen kartastoon. Tajusin siinä, että okei, on tiet-
tyjä asioita, jotka ovat jättäneet vahvan jäljen muhun silloin nuorena, 
kuten ne immersiiviset kokemukset, joista kerroin…”

Viime kuukausina Tytti Yli-Viikarilla on ollut aikaa lukea. Hän 
on myös palannut kaunokirjallisten haaveidensa pariin mutta ei halua 
kertoa asiasta tarkemmin. ”Teen semmosia asioita, jotka tuottavat hyvää 
oloa.”

Yli-Viikari puhuu pitkään perheen ja työn yhteensovittamisesta, 
ajan rajallisuudesta ja sen sellaisista asioista, mutta palaa taas lapsuu-
tensa lukukokemuksiin.
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”Toukolan sivukirjasto oli hurjan tärkeä paikka mulle. Mä edelleen, 
mä en tiedä, onko nämä kirjaston työntekijät edelleen olemassa, mutta 
he ovat…”

Yli-Viikarin ääni murtuu.
”Nyt mä ihan herkistyn.”
Hän on hetken hiljaa ja katsoo ulos kirjaston lasiseinästä. Silmäkul-

maan on ilmestynyt kyynel.
”Ne samat ihmiset olivat siellä pitkään. Hyvin vähäeleisiä, avarakat-

seisia, lämpimiä. Se oli pieni kirjasto, ja mähän luin kaiken mitä nuo-
rille oli tarjolla. Kun piti siirtyä aikuisten hyllyä kohti, heidän tukensa 
oli tosi tärkeä. Tuli se kokemus, että he huomaavat, että olen kiinnostu-
nut jostain ja he tukevat sitä pyrkimystä. Teinivuosina he suosittelivat 
mulle beatnik-kirjailijoita: Jack Kerouacia ja J.D Salingeria. – – Varmaan 
sieltä juontuu se, miksi mä Andy Warholistakin kiinnostuin.”

Niin, aivan, se tutkielma Warholista.
”Sain 13-vuotiaana sellaisen tajunnanräjäyttävän museokokemuk-

sen”, Yli-Viikari jatkaa pysähtymättä. ”Olin isäni kanssa New Yorkissa 
ja vietimme paljon aikaa nykytaiteen museo Momassa. Siellä näin 
Warholin elokuvia ja tauluja ja sillä kokemuksella on ollut tosi iso 
jälki. Kun kirjoitin tutkielman Andy Warholin taiteesta, lähtökohtani 
oli se fyysinen kokemus, kuinka taide liikutti minua… Tai että siinä 
syntyi semmonen yhteys… Olen kuvannut sen tutkielman alkuunkin, 
kun on pitänyt selittää, miksi valitsin juuri sen aiheen. Sittenhän mä 
luin ihan kaiken mahdollisen Andy Warholista. Silloin ei ollut nettiä. 
Vanhempani haalivat aineistoa eri kirjakaupoista maailmalta. Myös 
opettajani haalivat aineistoa. Sain tosi paljon aineistoa. Siinä on ehkä 
kytkös niihin lukukokemuksiini. Mua puhutteli sellainen maailma, 
jossa yhteiskuntaa katsotaan jotenkin kriittisin silmin, otetaan kantaa, 
kyseenalaistetaan…”
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Puhuipa Yli-Viikari melkein mistä tahansa elämänsä vaiheesta, hän onnis-
tuu lopulta löytämään tavan vihjata, että itse asiassa juuri tuo ajanjakso on 
vaikuttanut hänen toimintaansa VTV:n pääjohtajana. Joskus tarina voi jat-
kua useita minuutteja ennen kuin päästään sen sisältämään opetukseen.

Nyt Yli-Viikari kertoo kriisiinvarautumisharjoituksesta, johon hän 
osallistui opiskellessaan Ranskassa. Harjoitus järjestettiin Eurodisney-
huvipuistossa, ja siinä simuloitiin pommi-iskua. Huvipuistoon oli tuotu 
näyttelijöitä, joiden naamat oli sotkettu ketsupilla. Yli-Viikari oli erään 
virkamiehen autossa.

”Kun hän sai hälytyksen, mentiin tuhatta ja sataa motarilla, autojen 
välistä, vaikka siellä oli ihan normaali liikenne.”

No huh huh. Mitä sitten tapahtui?
”Harjoitus käytiin läpi kylmiltään jossain Eurodisneyn ravintolassa. 

Arvioitiin yksiköiden toimintaa, koordinaatiota, mikä oli hyväksyttä-
vällä tasolla, mitä tulee korjata.”

Vuoden 1999 lopulla Ranskassa niin kuin kaikkialla muuallakin 
pelättiin tietokoneiden sekoavan vuosituhannen vaihtuessa. Yli-Viikari 
oli tuolloin päivystämässä maaherran virastossa.

”Valmius oli nostettu nollanollaa varten, mutta tulikin myrsky. 
Myrskyä päivystettiin sitten prefektyyrien situation roomeissa 24/7. Olin 
osa koneistoa ENA:n opiskelijana. Piti olla siellä, missä päälliköt olivat. 
Pääsin katsomaan tosi läheltä kriisikomentokeskusta.”

Ja sitten – tai melko pian, puhuttuaan ensin vielä vähän yleisemmin 
viranomaisten välisestä vastuunjaosta ja ennakoinnin merkityksestä 
– Yli-Viikari tulee tarinoiden opetukseen: ”Näen, että näillä asioilla on 
linkki siihen, mitä olen viime vuosina pyrkinyt korostamaan työssäni. Eli 
skenaarioiden ja tulevaisuusajattelun tuomista vahvasti valtionhallintoon.”

Tulevaisuusskenaarioilla pallottelu ei kuitenkaan ole perinteisesti 
kuulunut Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toimenkuvaan. 
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Viraston varsinainen tehtävä, valtion rahankäytön seuraaminen, on jo 
luonteeltaan sellaista, että se kohdistuu pikemminkin menneisyyteen 
kuin tulevaisuuteen.

Yli-Viikaria on arvosteltu siitä, että pääjohtajana hän keskittyi 
vääriin asioihin. Hänen entiset alaisensa ovat julkisuudessa kuvailleet 
VTV:tä ”ajatuspajaksi” ja ”pienois-Sitraksi”.

Hänen aikanaan viraston arjessa alettiin kiinnittää huomiota viestin-
nän positiivisuuteen ja raporttien visuaaliseen ilmeeseen. Paljon puhut-
tiin ”vaikuttavuudesta”. Kaikille työntekijöille ei ollut aina selvää, miten 
nämä asiat liittyivät valtion rahankäytön tarkastamiseen. Sen selittä-
miseen ja uusissa tehtävissä pärjäämiseen tarvittiin ulkopuolista apua. 
Vuosina 2018–2020 VTV maksoi konsulttien palveluista yli miljoona 
euroa. Novetos-niminen firma kehitti VTV:n ”projektikulttuuria ja 
tiimimallia” (75 000 euroa), ja Demos Helsinki auttoi löytämään tapoja 
kestävän kehityksen huomioimiseen (38 000 euroa).

Itse tarkastaminen jäi vähemmälle. Työaikaseurantaindikaattorista 
käy ilmi, että tarkastustoimintaan ei käytetty enää edes kolmasosaa 
kaikesta viraston työajasta.

Ja nyt on tosiaan käynyt niin, että valtion rahankäytön ylin valvoja 
on joutunut itse syytteeseen taloudellisista väärinkäytöksistä. Oodin 
kahvilassa Yli-Viikari on puhunut jo moneen otteeseen siitä, että elä-
mässä asiat voivat mennä toisin kuin oli odottanut. Mutta tuliko hän 
koskaan ajatelleeksi, että hänelle voisi käydä näin?

”Ei ole tullut mieleen, että tämmösiä asioita jossain vaiheessa uraa 
käsittelisin. Nyt tilanne on se, että odotan, että oikeusprosessi käydään. Sillä 
on iso merkitys sille, mitä mä sen jälkeen voin tehdä. Jos tulisi tuomio, olisi 
vaikeampaa jatkaa uraa. Jos tulee vapauttava, asiat menevät eteenpäin. Voin 
jatkaa, tai voin valita, että en jatka ja teenkin jotain muuta.”
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HELSINGIN MUSIIKKITALON KAHVILA, 2. joulukuuta.
Tänään Tytti Yli-Viikari on valmis puhumaan ”niistä asioista”.
Miksi hän halusi muuttaa VTV:n linjaa?
Yli-Viikari esittää vastakysymyksen, johon hänellä on myös vastaus:
”Mitä ärhentelyllä saadaan aikaan? Sillä saadaan ehkä aikaan sellaisia 

asioita, joilla on itse asiassa negatiivisia vaikutuksia valtionhallinnon toi-
mintaan. Jos koetaan, että ulkoinen tarkastaja vain ärhentelee, moittii ja 
etsii virheitä, niin tarkastajalle ei anneta enää tietoa.”

Yli-Viikari kertoo yrittäneensä jo pitkään muuttaa äänensävyä, jolla 
VTV ulospäin viestii. Kun hän tuli taloon vuonna 2007, hän kävi lähes 
ensi töikseen tapaamassa valtion eri virastojen korkea-arvoisia johtajia 
– siis tarkastusten kohteita – ja kyseli, millaiseksi nämä kokevat VTV:n 
toiminnan.

Vastauksissa toistui hänen mukaansa sana ”besserwisser”. Yksi virka-
mies kertoi Yli-Viikarille, että ensin tarkastajat hymyilevät ja vaikutta-
vat mukavilta, mutta sitten heistä ei kuulu pitkään aikaan mitään, ja 
lopulta ”tulee tulikivenkatkuinen tiiliskivi päähän”.

Yli-Viikari alkoi käyttää termiä ”rinnallakulkeminen” puhuessaan 
tarkastusten kohteista. Pääjohtajakaudellaan hän kertoi tarinan tuli-
kivenkatkuisesta tiiliskivestä varoittavana esimerkkinä kaikille taloon 
tulleille uusille tarkastajille.

Yli-Viikari sanoo, että VTV:n vanha ”besserwisser-kulttuuri” oli 
pahimmillaan turmiollista. Ihmiset suuttuivat. Hän hieman kiihtyy 
puhuessaan asiasta.

”Jos olet tehnyt 35 vuotta jotain politiikkalohkoa, ja sitten tule-
vat nämä tämmöiset… Ja saat kuulla, että sä olet kuule tehnyt kaiken 
väärin. Niin rupeatko näiden besserwissereiden ohjeiden mukaisesti 
tekemään sitä omaa työtäsi? Vai jatkatko ihan samalla tavalla ja revit 
kappaleiksi sen tarkastuskertomuksen?”
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Tarkastuksia voi varmasti tehdä monella eri tyylillä. Olennaisinta 
kai kuitenkin on se, että niitä ylipäänsä tehdään. Mutta työajanseuranta 
kertoo, että tarkastustoiminta väheni Yli-Viikarin kaudella radikaalisti.

”Se kertoo vain siitä, mille koodille ihmiset ovat työaikaansa laitta-
neet. Piste.”

Nyt Yli-Viikari on jo silminnähden ärsyyntynyt. ”Rinnalle pitäisi 
ottaa myös tietoja siitä, mitä he ovat saaneet työllään aikaan.”

Mutta entäpä taksikuitit!
”Ei VTV:n pidä olla kiinnostunut siitä, onko jokin taksikuitti 

oikein. VTV:n tulee olla kiinnostunut siitä, onko valtionhallinnossa 
järjestetty sellaiset kontrollimenetelmät, että kaikki taksikuittiasiat 
on hyvin hoidettu. Siellä on järjestelmät, jotka tulevat tekemään ne 
kuittien katsomiset. Työ rakentuu eri tavalla, ja ne työtunnit menevät 
näiden järjestelmien ja uusien menetelmien kehittämiseen. Jos 150 tar-
kastajaa laitetaan katsomaan taksikuitteja sen sijaan että 150 tarkastajaa 
pyrkii hahmottamaan, missä ovat suurimmat riskit valtion taloudelle 
pitkässä juoksussa, niin kumpi on veronmaksajan kannalta tärkempää?”

Seuraava pääjohtaja Sami Yläoutinen oli ainakin työhakemuksessaan 
eri mieltä. Hänen näkemystään perustarkastusten tärkeydestä on sitee-
rattu haastattelua edeltävänä päivänä Iltalehdessä. Yli-Viikari on haluton 
puhumaan siitä.

”Mä en ole hänen kanssaan puhunut. Ja nämä on nyt nämä samat 
toimittajat, jotka kirjoittavat sitä tiettyä narratiivia, niin mä en osaa 
ottaa tuohon kantaa.”

Sen sijaan hänen silmissään tarkastusalan pitäisi keskittyä suurem-
piin asioihin ja tulevaisuuden skenaarioihin.

”Sitä vanhaa työtä ei enää ole. Se on joillekin ihmisille vaikea paikka.”
Vastauksesta on vaikea päätellä, tarkoittaako Yli-Viikari ihmisillä enti-

siä alaisiaan vai Iltalehden toimittajia. Viime huhtikuussa Iltalehti julkaisi 
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uutisen, jossa VTV:n työntekijät syyttivät Yli-Viikaria ”pelolla johtami-
sesta”. Hänen kerrottiin ylentävän ja alentavan työntekijöitä lähes mielensä 
mukaan. Samassa jutussa kerrottiin myös tarkastusaineiston tuhoamisesta 
ja raporttien sensuroimisesta. Iltalehden mukaan VTV:n esimiehet olivat 
kirjoittaneet tarkastusraportteja uusiksi, jotta niiden kohteet eivät ärtyisi.

”Sanotaanko näin: johtajana on hirveän vaikea ottaa julkisuudessa 
kantaa yksittäisten työntekijöiden esille nostamiin asioihin”, Yli-Viikari 
sanoo tiukasti. ”Käsitykseni asioista on hyvin erilainen kuin se, mikä on 
ollut esillä julkisuudessa.”

Millä tavalla?
”No, sen voin sanoa, että mitään sensurointia ei ole tapahtunut.”
Väitteet sensuroinnista perustuvat ”muutamien yksilöiden” kerto-

muksiin, hän sanoo. (Iltalehti oli haastatellut juttuaan varten 17:ää 
VTV:n työntekijää.)

”Konteksti tässä on se, että kaikki tarkastukset, joita tarkastusvirasto 
tekee, ovat tarkastusviraston tarkastuksia. Eivät yksittäisen ihmisen, 
ammatinharjoittajan, yksityisomaisuutta.”

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS, 15. joulukuuta.
Klo 13.05. Nyt puhuu Tytti Yli-Viikari. Hän perustelee monin eri 

tavoin, miksi ei ole mielestään tehnyt mitään väärää hankkiessaan Fin-
nair Plus -pisteillä lentoja itselleen ja lapsilleen.

”Näkemykseni on, että henkilökohtaisella tilillä olevat pisteet kuulu-
vat minun henkilökohtaiseen omaisuuteeni”, hän sanoo.

Yli-Viikari korostaa, että vain yksityishenkilö voi hankkia Finnairin 
kanta-asiakaskortin. Niin sanotaan sopimusehdoissa.

Sitten Yli-Viikari selittää, miten hänen oma Finnair Plus -korttinsa 
johti tällaiseen onnettomaan sotkuun. Hän kertoo olleensa alkuvuo-
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desta 2016 lentämässä Helsingistä Ouluun – tai Oulusta Helsinkiin, 
hän ei ole varma –, mutta kone olikin ylibuukattu. VTV:n virkamiesten 
matkavarauksista huolehtivan matkatoimiston virkailija pyysi Yli-Viika-
rin Finnair Plus -kortin numeroa, koska paljon lentäviä kanta-asiakkaita 
suositaan peruutuspaikkoja jaettaessa.

Näin Yli-Viikarin henkilökohtainen kortti joutui kuin vahingossa 
VTV:n käyttämän matkatoimiston tilille, ja pisteitä alkoi kertyä myös 
hänen virkamatkoistaan.

”En kiinnittänyt mitään huomiota siihen, mistä niitä pisteitä tuli. 
En ole tehnyt tietoista päätöstä, että lähden kerryttämään pisteitä.”

Yli-Viikari myöntää olleensa tietoinen ainakin joistain Finnair 
Plus -pisteiden käyttöä koskevista määräyksistä. Hän kuitenkin vetoaa 
siihen, että säännöt ovat olleet sekavat ja osin menneestä maailmasta. 
Salissa puidaan pitkään lama-ajan valtiovarainministeri Iiro Viinasen 
vuonna 1992 allekirjoittamaa kirjettä, jossa todetaan, että ”valtion kus-
tantamista virkamatkoista saatava etu kuuluu työnantajalle ja mahdolli-
set ilmaiset liput tulee hyödyntää vastaisten virkamatkojen yhteydessä”.

Tähän tulkintaan on vedottu monessa yhteydessä, myös VTV:n 
omassa tarkastusraportissa vuodelta 2007, jossa tarkasteltiin lentopis-
teiden käyttöä valtion virastoissa. Yli-Viikarille asia ei ollut tuttu.

”Näin sen kirjeen ensimmäisen kerran, kun poliisi esitti sen minulle 
esitutkinnassa.”

Klo 13.37. Yli-Viikari sanoo, että VTV:n käyttämä matkatoimisto ei 
voinut käyttää virkamatkoilta kertyneitä lentopisteitä uusien lentojen 
maksamiseen, koska pisteet olivat työntekijöiden henkilökohtaisilla 
tileillä. Eihän niitä voinut tietosuojasyistä antaa kenellekään.

Viraston omissa ohjeissa kuitenkin edellytetään, että paljon mat-
kustavat virkamiehet hankkivat Finnair Plus -kortin. Yli-Viikari selittää 
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tämän olleen vain kuollut kirjain. Virastossa oli hänen mukaansa ylei-
sesti tiedossa, että bonuspisteitä ei voinut käyttää virkamatkoihin, koska 
ne varattiin aina matkatoimiston kautta.

Selityksessä ontuu yksi seikka. Olisihan Yli-Viikari voinut vain ottaa 
itselleen toisen Finnair Plus -kortin työmatkojaan varten. Syyttäjä Mari 
Mattila huomauttaa, että niin on tehnyt osa hänen alaisistaan.

”Hänellä on ollut mahdollisuus pitää pisteet erillään mutta hän on 
tietoisesti valinnut, ettei tee niin.”

Syyttäjä pitää bonuspisteitä koskevia määräyksiä yksiselitteisinä. 
Hän kysyy, oliko Yli-Viikarilla sellainen käsitys, että virkamatkoista 
kertyneitä pisteitä sai käyttää omiin tarkoituksiin.

”Kyseisenä aikana pisteiden käyttöä ei ollut nimenomaisesti kiel-
letty”, Yli-Viikari vastaa.

Mattila kokeilee toista reittiä. Hän muistuttaa vuonna 2016 teh-
dystä VTV:n sisäisen tarkastuksen raportista. Siinä todettiin, että lento-
pisteiden käyttöä ei virastossa valvota. Raportti annettiin Yli-Viikarille, 
ja sitä käsiteltiin ainakin yhdessä talon monista johtoryhmistä.

Mattila kysyy, harkitsiko Yli-Viikari viraston sisäisten ohjeiden 
muuttamista. Tai antoiko hän alaisilleen luvan käyttää lentopisteitä 
omiin matkoihinsa?

Ja sen perään vielä: ”Vai koetteko, että olette ollut ainoa henkilö, 
joka voi näitä pisteitä käyttää yksityisiin matkoihin?”

”En ole kokenut asiassa yhtään mitään”, Yli-Viikari vastaa.”Tilanne 
on ollut se, että minulla on ollut kortti siellä profiilissa. Ja sinne on 
kertynyt pisteitä sekä virkamatkoista että yksityismatkoista. Kun olen 
päättänyt käyttää pisteitä, minun on ollut mahdotonta tietää, mistä 
matkoista kertyneitä pisteitä kulloinkin käytän.”
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TYTTI YLI-VIIKARI hyllytettiin pääjohtajan virasta viime huhtikuussa, 
ja kaksi kuukautta myöhemmin eduskunta erotti hänet. On kuitenkin 
mahdollista, että Yli-Viikari vielä palaa VTV:hen. Hänellä on yhä yli-
johtajan virkansa, jota hän hoiti ennen nimitystään pääjohtajaksi.

Yli-Viikari on julkisuudessa ilmoittanut haluavansa palata ylijohta-
jaksi. Joulukuussa Uutissuomalainen uutisoi, että VTV haluaa hyllyttää 
Yli-Viikarin myös ylijohtajan virasta ja että asiassa on aloitettu ”prosessi”.

Yli-Viikarin potkujen jälkeen VTV on taas muuttamassa toimin-
tansa painopistettä perinteiseen tarkastustoimintaan. Tuleva pääjohtaja 
Sami Yläoutinen korosti jo työhakemuksessaan VTV:n perustehtävän 
eli tarkastamisen tehokasta hoitamista.

Samoilla linjoilla on pääjohtajan virkaa tällä hetkellä hoitava Matti 
Okko.

”Näkisin, että kuittien perkaamisella on edelleen paikkansa”, Okko 
sanoo. ”Vaikka puhutaan rahamäärältään aika pienistä asioista valtion-
talouden kontekstissa, ne ovat periaatteellisia kysymyksiä, joita meidän 
edelleen pitää katsoa.”

Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii eduskunnan alaisuudessa, 
mutta sen asema on poikkeuksellisen itsenäinen valtion virastoksi. Se 
saa itse päättää, mitä se tarkastaa, ja tarkastussuunnitelmasta päättää 
pääjohtaja. Eduskunta voi antaa tarkastusvirastolle tehtäviä vain lakia 
muuttamalla.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on kuitenkin seurata 
VTV:n asioita. Kun Yli-Viikari aloitti pääjohtajana, tarkastusvaliokun-
taa johti Eero Heinäluoma (sd.). Yli-Viikarin mukaan hän keskusteli 
heti Heinäluoman kanssa VTV:n uudistamisen tarpeesta. (Long Playn 
haastattelussa Yli-Viikari palaa tuohon keskusteluun. Hän kertoo 
kysyneensä, miten hoidetaan tilanne, jossa virastossa on töissä ihmisiä, 
joiden osaaminen ja työkokemus eivät vastaa uusia tarpeita. ”Sain silloin 
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vastauksen, että se hoidetaan johtamisella. Eli lue: ei tehdä isoa irtisa-
nomista, kun nyt täällä on 60 ihmistä väärällä matchilla näihin uusiin 
tehtäviin, vaan lähdetään kouluttamaan.”)

Nykyisin europarlamantaarikkona toimiva Heinäluoma vastaa Long 
Playn kysymyksiin sähköposititse. Hän kirjoittaa, että tarkastusvalio-
kunnan puheenjohtajana hän ei ole ollut Yli-Viikarin esimies. Hän ei 
siis ole ollut sellaisessa asemassa, että olisi voinut antaa VTV:lle ohjeita. 
Nyt Heinäluoma kuitenkin kyseenalaistaa koulutukseen satsaamisen 
mittakaavan.

”Mikään koulutus nyt ei kuitenkaan taida olla niin laaja-alaista ja 
pitkäkestoista, että se tarkoittaisi niin merkittävää tarkastustoiminnan 
vähentämistä kuin Yli-Viikarin kaudella tapahtui. Kun on paljon valtaa 
ja sitä myös käyttää, täytyy myös kantaa vastuu.”

MUSIIKKITALON KAHVILA, 2. joulukuuta.
Iltapäivällä kahvilaan ilmestyy odottamaton vieras, lehtikuvaaja 

Mauri Ratilainen. Yli-Viikari on pitänyt puhetta yllä tuntikausia, mutta 
nyt tulee kiire lopettaa haastattelu. Ratilaisen pitää ottaa kuvia Lännen 
Median juttua varten.

Jos ihan pikku hetki?
Vielä pitäisi puhua kansainvälisyydestä ja niistä matkoista. Yli-Vii-

kari tosiaan teki ne 117 virkamatkaa neljässä vuodessa, ja juuri virka-
matkoistaan hän ensimmäisen kerran joutui uutisotsikoihin. Matkakoh-
teina olivat muun muassa Arabiemiraatit, Bhutan, Brasilia, Chile, Costa 
Rica, Etelä-Afrikka, Etiopia…

Intiassa Yli-Viikari piti tarkastusalan tapahtumassa puheen ”omasta 
johtamistiestään ja -kokemuksestaan”. Jamaikalla hän osallistui konfe-
renssiin nimeltä ”Building the Future on the Foundation of the Past”.
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Yli-Viikari muistuttaa, että hän ei ole liikkunut ulkomailla pelkäs-
tään VTV:n asioissa. Olihan hän pääjohtajavuosinaan myös eurooppa-
laisten ylimpien tarkastusviranomaisten järjestön EUROSAI:n hallinto-
komitean jäsen.

”Työtehtävät ovat olleet täysin kietoutuneita toisiinsa. Olen koko 
ajan pyrkinyt a) toimimaan kansainvälisellä kentällä niin, että siitä on 
hyötyä viraston johtamiselle, ja b) edustanut Suomea. Olen vienyt suo-
malaista osaamista ja hallintomme uudistuspotentiaalia kansainvälisille 
foorumeille.”

Olisi kiinnostavaa kuulla, miten nämä tavoitteet ovat onnistuneet. 
Mutta nyt Yli-Viikarilta loppuu aika. On Ratilaisen vuoro. Ja sitäpaitsi 
Yli-Viikari saattaa olla jäävi arvioimaan osaamisvientipyrintöjensä 
hedelmiä, joten niistä pitänee kysyä suoraan ulkomailta.

Jo ennen haastattelua Yli-Viikari on lähettänyt sähköpostilla nimiä. 
Esimerkiksi Viron, Ruotsin ja Hollannin tarkastusvirastojen johtajat 
voisivat varmasti lausua jotain.

Yritetään. Hollannista tulee nopea vastaus. Sikäläisen tarkastusviraston 
lehdistövirkailija ilmoittaa, että pääjohtaja Arno Visser vastaa mielellään 
Long Playn kysymyksiin. Hänellä on kuitenkin yksi hieman erikoinen 
ehto: sähköpostivastaus on julkaistava kokonaisuudessaan. ”Voitteko 
suostua tähän ehtoon?” lehdistövirkailija kysyy viestinsä päätteeksi.

No, mikäpä siinä sitten.
Arno Visser:
Niinä vuosina, jolloin toimin Euroopan tarkastusvirastojen järjestön 

(EUROSAI) hallintokomitean puheenjohtajana, tein tiivistä yhteistyötä 
Suomen valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan kanssa, joka oli 
silloin varapuheenjohtajana.

Berliinin muurin murtumisesta lähtien olemme rakentaneet yhdessä 
kollegiaalista kulttuuria, jossa me kaikki osallistumme rajat ylittävään 
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toimintaan. Kansainvälinen yhteistyö hyödyttää kaikkia, se on kannattavaa 
kaikille ja kaikille maille.

Eurooppalaiset tarkastusvirastot noudattavat maailmanlaajuisia stan-
dardeja, jotka niiden on pantava täytäntöön kansallisessa demokraattisessa 
kehyksessään. Ainoat kollegamme työskentelevät kaikki muissa maissa, joten 
meidän on matkustettava tavataksemme ja keskustellaksemme ajankoh-
taisista asioista ja ammatillisista pulmista. Virkamies ei voi tehdä työtään 
tehokkaasti norsunluutornissa. ”Meidän on muututtava pysyäksemme 
ennallaan” oli mottomme noina vuosina EUROSAI:ssa.

Tarkastusviranomaisten tehtävä on parantaa hallintoa sen sijaan, että 
he edustaisivat niin sanottua ”inkvisitiodemokratiaa”, kuten kotimaassani 
sanotaan.

Tehokas viestintä sidosryhmien, eduskunnan, hallituksen ja kansalaisyh-
teiskunnan kanssa on tänä päivänä äärimmäisen tärkeää, samoin merki-
tyksen ja itsenäisyyden säilyttäminen.

Tässä ammatillisessa kehityksessä Yli-Viikari loi vankan maineen nyky-
aikaisena ja tulevaisuuteen katsovana johtajana, joka seuraa tarkasti sekä 
olennaisia teknisiä että yhteiskunnallisia kehityskulkuja.

Opin tuntemaan hänet ammattilaisena, joka keskittyy laajempaan 
kuvaan. Kunnioitan ja ihailen häntä tämän vuoksi, samoin kuin monet 
kollegani.

PS
Jos olet kiinnostunut kuluistani, voit tarkistaa ne vuosikertomukses-

tamme, tiedot ovat avoimia ja julkisia.

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS, 15. joulukuuta.
Klo 15.18. Syyttäjä Mari Mattila aloittaa loppulausuntonsa. Tytti 

Yli-Viikari katsoo häntä maskinsa takaa tiukasti silmiin.
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Mattila käy läpi puolustuksen argumentit yksi kerrallaan ja rusikoi 
ne surutta. Hän pitää suorastaan järjettömänä väitettä, jonka mukaan 
Finnair-pisteet ovat olleet Yli-Viikarin yksityisomaisuutta. Hän vertaa 
tilannetta siihen, että työnantaja siirtäisi työntekijän pankkitilille rahaa 
jotain tiettyä tarkoitusta varten, tai siihen, että joku veisi kotiinsa työn-
antajalleen kuuluvia työvälineitä.

”Ei varmasti kukaan väittäisi, että se raha tai ne työvälineet muuttui-
sivat työntekijän henkilökohtaiseksi omaisuudeksi.”

Yli-Viikari tekee yhä tarmokkaasti muistiinpanoja.
Mattila kummeksuu ajatusta, että Finnairin bonuskortin sopimus-

ehdot painaisivat enemmän vaakakupissa kuin virkamiehiä koskevat 
säännöt. Sitä paitsi Finnair Plus -kortin sopimusehdoissa on sellainen-
kin kohta, joka sotii selvästi Yli-Viikarin argumentteja vastaan. Hän 
lukee sen ääneen: ”Työnantajan kustantamista matkoista ansaittujen 
pisteiden käyttämiseen sovelletaan työnantajan antamia ohjeita sekä 
asiaa koskevia lakeja.”

Mattila ei myöskään anna mitään arvoa väitteille siitä, että VTV ei 
ole voinut matkatoimistonsa vuoksi noudattaa valtionhallinnon ohjeita 
bonuspisteiden käytöstä.

”Sillä, onko määräystä haluttu tai pystytty noudattamaan, ei ole mitään 
merkitystä. Määräys on ollut voimassa, ja sitä on pitänyt noudattaa.”

Klo 15.52. Oikeudenkäynti on päättymäisillään. Syyttäjä esittää ran-
gaistusvaatimuksensa. Hän vaatii Yli-Viikarille ehdollista vankeutta ja 
viraltapanoa siitä ylijohtajan virasta, johon tämä haluaisi palata.

”Kun otetaan huomioon Yli-Viikarin asema ja hänen täällä esittä-
mänsä käsitykset siitä, miten virkamiehen tulee noudattaa organisaation 
säännöksiä, katson, että Yli-Viikari on ilmeisen sopimaton toimimaan 
virkamiehenä.”
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Asianajaja Tuomas Aho sanoo, että Yli-Viikaria ei pitäisi tuomita 
lainkaan. Hän järkeilee, että Yli-Viikaria ei voi tuomita virkavelvolli-
suuden rikkomisesta, koska hänen matkansa eivät liity millään tavalla 
hänen virkavelvollisuuksiinsa. Nehän ovat olleet yksityisiä matkoja! Hän 
ei ole voinut syyllistyä myöskään maksuvälinepetokseen, sillä Finnair 
Plus -pisteet eivät ole maksuväline, eikä Yli-Viikari sitäpaitsi ole aiheut-
tanut taloudellista vahinkoa kenellekään.

”Jos hänen kuitenkin katsottaisiin syyllistyneen johonkin, syyllisty-
minen on joka tapauksessa ollut lievin mahdollinen.”

Lopuksi Yli-Viikarille annetaan vielä mahdollisuus ilmaista oma 
mielipiteensä syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Yli-Viikari suoristaa 
selkänsä. Sitten hän sanoo: ”Arvoisa puheenjohtaja, minulla ei ole lau-
suttavaa. Kiitos.” 

Helsingin käräjäoikeus antaa tuomionsa 28. tammikuuta 2022.
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