
Lähettäjä: "no-reply@okv.fi" <no-reply@okv.fi>
Päiväys: Thu Apr 09 14:27:44 EEST 2020
Vastaanottaja: KIRJAAMO OKV <KIRJAAMOOKV@okv.fi>
Kopio: 
Aihe: OKV verkkosivustosta - Kalle torniainen 

Kantelija:
Kalle [poistettu by J.V.] 

Osoite:
Hei,

Huoltovarmuuskeskus tilasi rikollisilta ja epäilyttäviltä tahoilta 
kasvosuojaimia, arvo 5 miljoona euroa. Näyttäisi siltä että 
virkavelvollisuuttaan on laiminlyönyt tai vääriin käyttänyt 
huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema. 

Sähköpostiosoite:
kalle.[poistettu by J.V.]

Ratkaisun ja mahdolliset muut asiakirjat saa toimittaa antamaani 
sähköpostiosoitteeseen:
Kyllä

Puhelin päivisin:
[poistettu by J.V.]

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Tomi Lounema, huoltovarmuuskeskus

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
9.4 paljastui että kasvosuojaimet oli tilattu epärehellisiltä ja rikollisilta 
henkilöiltä joille oli maksettu uskomaton 5 miljoonaa euroa. Tuloksena sekundaa 
Kiinasta, suojaimet eivät sovellu käyttöön. 

Asian kuvaus:
Käsitykseni mukaan huoltovarmuuskeskuksen johto on menetellyt asiassa vastoin 
virkavelvollisuuttaan. Tälläiseen toiminnan takaa löytyy luultavasti jotain 
hämäräperäistä, lahjontaa tai suosimista muista syistä. 

Muut kantelut ja vireilläolo:
En ole kannellut muualle

Lähettäjä: "no-reply@okv.fi" <no-reply@okv.fi>
Päiväys: Thu Apr 09 16:51:15 EEST 2020
Vastaanottaja: KIRJAAMO OKV <KIRJAAMOOKV@okv.fi>
Kopio: 
Aihe: OKV verkkosivustosta - Nico Siltanen

Kantelija:
[poistettu by J.V.]

Osoite:
[poistettu by J.V.] Helsinki

Sähköpostiosoite:
nico.[poistettu by J.V.]

Ratkaisun ja mahdolliset muut asiakirjat saa toimittaa antamaani 
sähköpostiosoitteeseen:
Kyllä



Puhelin päivisin:
[poistettu by J.V.]

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Huoltovarmuuskeskus, sosiaali- ja terveysministeriö

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on luokitellut salaisiksi tiedot ensi viikolla 
Kiinasta Suomeen tuotavien hengityssuojainten kauppiaista. 

Asian kuvaus:
Katson, että asian salaiseksi luokittelulle ei ole laillista periaatetta ja 
viranomaisen tulisi noudattaa asiassa julkisuusperiaatetta

Kantelu perustuu oheisen uutisen tietoihin:
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4922164/Huoltovarmuuskeskuksen+tilauksen+arvo+
on+30+miljoonaa+euroa+
+Hengityssuojaimia+Kiinasta+toimittavien+kauppiaiden+tiedot+leimattiin+salaisiks
i

Muut kantelut ja vireilläolo:

Lähettäjä: harry hult <harry.hult@live.fi>
Päiväys: Thu Apr 09 21:54:35 EEST 2020
Vastaanottaja: KIRJAAMO OKV <KIRJAAMOOKV@okv.fi>
Kopio: 
Aihe: Kantelu

Luin Iltalehdestä uutisen suojavarusteiden tilaamiseen liittyvästä sotkusta.

Huom!

Osoitetietoni on pidettävä salassa.

Kantelu.

Vaadin asianomaiselle huoltovarmuus viraston johtajalle välitöntä potkua
virastansa.

Sekä korvaus vastuu veronmaksajille/ valtiolle asianomaiselta henkilöltä 
itseltään.

Lohjalla, huhtikuun 9 päivä 2020

Harry [poistettu by J.V.]
[Osoitetieto poistettu: JulkL 16 §:n 3 kohta]

Lähettäjä: "no-reply@okv.fi" <no-reply@okv.fi>
Päiväys: Fri Apr 10 08:24:08 EEST 2020
Vastaanottaja: KIRJAAMO OKV <KIRJAAMOOKV@okv.fi>
Kopio: 
Aihe: OKV verkkosivustosta - Erkki [poistettu by J.V.]

Kantelija:



Erkki [poistettu by J.V.]

Osoite:
[poistettu by J.V.]   06400 Porvoo

Sähköpostiosoite:
hata[poistettu by J.V.]

Ratkaisun ja mahdolliset muut asiakirjat saa toimittaa antamaani 
sähköpostiosoitteeseen:
Kyllä

Puhelin päivisin:
[poistettu by J.V.]

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Huoltovarmuuskeskus

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Huoltovarmuuskeskus maksoi miljoonia hengityssuojaimista Jylhän ja Sarmasteen 
yrityksille – pahoittelee, ettei tarkistanut yritysten taustoja.
Ko. sairaalakäyttöön soveltumattomat tuotteet saapuivat 07.04.2020 Suomeen.

Asian kuvaus:
HVK laiminlöi tehtävänsä kun ensinnäkään ei tarkistanut Jylhän ja Sarmasteen 
yrityksien taustoja, sekä maksoi tuotteista jotka eivät olleet tilauksen 
mukaisia.Eivätkä näin ollen soveltuvia sairaalakäyttöön.
Tuotteista maksettiin selvästikin reilua ylihintaa.
Kaupat tulisi purkaa ja HVK:n johtohenkilöt vaihtaa sellaisiin jotka hoitavat 
tehtävänsä esianmukaisesti.

Muut kantelut ja vireilläolo:

Lähettäjä: "no-reply@okv.fi" <no-reply@okv.fi>
Päiväys: Fri Apr 10 09:49:14 EEST 2020
Vastaanottaja: KIRJAAMO OKV <KIRJAAMOOKV@okv.fi>
Kopio: 
Aihe: OKV verkkosivustosta - Tapio [poistettu by J.V.]

Kantelija:
Tapio [poistettu by J.V.]

Osoite:
[poistettu by J.V.] 15500 Lahti

Sähköpostiosoite:
tj[poistettu by J.V.]

Ratkaisun ja mahdolliset muut asiakirjat saa toimittaa antamaani 
sähköpostiosoitteeseen:
Ei

Puhelin päivisin:
[poistettu by J.V.]

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Huoltovarmuuskeskus

Tomi Lounema



sekä

hankintapäätöksiä tehneet viranomaiset.

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Viime päivinä tapahtunut Huoltovarmuuskeskuksen hengityssuojainten tilaaminen.

Asian kuvaus:
tavarantoimittajien taustoja ei tarkistettu lain mukaisesti, kun 
Huoltovarmuuskeskus tilasi kasvosuojaimia Tiina Jylhältä ja Onni Sarmasteelta? 
Tiina Jylhän sertifikaatti on asiantuntijoiden mukaan väärennetty.
 
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006470839.html?utm_campaign=tf-
HS&amp;utm_term=1&amp;utm_source=tf-
other&amp;share=d93c61b11870a5533deee6f286ca59dd

Miksi siitä huolimatta on uudestaan tilattu tavaraa eikä kauppoja ole peruttu, 
vaikka se on mahdollista, jos sertifikaatti on väärennetty?

https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/0a7fda83-7a0b-4e9d-8b82-de40549a1b41

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Olli Sarmaste, jolle on maksettu viisi 
miljoona epäkurantista tavarasta, on kehunut yhteyksistään 
Huoltovarmuuskeskukseen. Tässä herää epäily, että kun Huoltovarmuuskeskus 
itsepäisesti jatkaa yhteistyötä epäilyttävien tahojen kanssa, niin kyse on 
jostain muusta kuin lain mukaisesta toiminnasta. Epäilyjä lisää myös se, ettei 
Huoltovarmuuskeskus hyväksi ammattilaisten apua, kuten ahvenenmaalaisen 
Optinovan, vaan sitkeästi ja riskeistä piittaamatta on hyväksynyt kumppaneiksi 
tahoja, joiden kanssa ei ole lain mukaan lupa toimia.
 
Entä onko Huoltovarmuuskeskus jäädyttänyt Olli Sarmasteelle maksettuja varoja, 
kun tavara ei täytä sopimusehtoja? Koska Sarmasteella on talousrikostuomioita, 
niin on mahdollista, ettei valtio tulee samaan takaisin euroakaan oikeusteitse. 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006470952.html

Entä onko Huoltovarmuuskeskus tehnyt aiemmin kauppoja Olli Sarmasteen kanssa? 
Onko nykyinen Huoltovarmuuskeskuksen tapa toimia vakiintunut käytäntö? Kun 
kyseessä on organisaatio, joka kansallisen edun nimissä voi salata 
hankintapäätösten taustoja, niin se mahdollistaa kaverikaupat?

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006470839.html?utm_campaign=tf-
HS&amp;utm_term=2&amp;utm_source=tf-
other&amp;share=d93c61b11870a5533deee6f286ca59dd

Tiedotustilaisuudessa 9.4.2020 Tomi Lounema ei osoittanut millään tavalla, että 
hän peruisi tehtyjä kauppoja, vaan totesi, että katsotaan sitten, mitä saadaan. 
Opitnova on omissa yhteydenotoissaan kertonut, että se huolehtii Kiinassa siitä,
että tavara on sellaista, mitä on tilattu. 

&quot;Olemme saaneet useita satoja yhteydenottoja ja tarjouksia, ja olemme 
pyrkineet valitsemaan niistä sellaisia, jotka ovat parhaimpia, Lounema sanoi 
tiedotustilaisuudessa.&quot;

Tämä ei voi pitää paikkaansa, vaan syyt ovat muualla ja motiivit olisi syytä 
selvittää perinpohjaisesti.

Muut kantelut ja vireilläolo:


