


















TOIMINTAKERTOMUS TRANSPARENCY INTERNATIONAL SUOMI RY.  

2015 

 

 

1. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.4.2015 Ravintola Pankissa.  
2. Hallituksen kokoonpano v. 2015. 

 

Vuosikokouksessa 26.4.2015 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jarmo 

Mielonen, muut hallituksen jäsenet vuodelle 2015 ovat Ilari Rantakari, 

Jukka Leskinen, Ilmari Larjavaara, Kari Lankinen, Joonas Pekkanen, 
Tommi Niinimäki ja Venla Mäntysalo. 

 

 

Yhdistyksen jäsenmäärä vuonna 2015 on 98. Henkilöjäseniä oli xx, xx 
pörssiyhtiöitä, ja 11 yhteisöjäseniä.  

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

3. Osallistuminen työryhmiin.  

TI Suomen jäsenet osallistuivat edelleen vuonna 2015 keskeisiin 
työryhmiin, jotka liittyvät korruptionvastaiseen toimintaan.  

Korruptionvastaisen verkoston työryhmässä ja korruptionvastaisen 

strategian työryhmässä on mukana Jukka Kivitie, ilmiantajatyöryhmässä 

on mukana Outi Nieminen, valtiovarainministeriön eettisessä 
neuvottelukunnassa on Klaus Krokfors. 

 

4. Lausuntojen julkaisut ja tiedottaminen 

TI Suomi otti aktiivisesti kantaa hallituksen hallintarekisterihankkeeseen 
syksyllä 2015. Lopulta hanke hylättiin.  

TI Suomi lausui vaalirahauudistuksesta vuonna 2015. 

TI Suomi lausui myös aktiivisen katumisen esityksestä.  



Kesällä 2015 TI Suomi lausui muistiosta lahjusrikosten lainsäädännön 
uudistamisesta.  

 

Vuonna 2015 TI Suomi on tavoittanut laajemman yleisön sosiaalisessa 

mediassa ja ollut esillä myös mediassa enemmän. Facebook seuraajien 

määrä oli keväällä 2015 230, ja keväällä 2016 seuraajien määrä on 
kasvanut 730.  

 

5. Seminaarit, esitelmät ja vierailut 

 

Keväällä TI Suomen hallitus tapasi Alison Colemanin Transparency 

Internationalin toimistosta.  
Korruptiotutkija Sarah Chayesin vierailu joulukuussa 2015. 

Puheenjohtaja Mielonen ja varapuheenjohtaja Rantakari tapasivat 

oikeusministeri Jari Lindströmin. Tapaamisen aiheena oli mm. 
ilmiantajan suoja ja vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointi. 

TI Suomi järjesti yhteistyössä Oikeusministeriön kanssa Kansallinen 

korruptionvastaisen päivän yhteistyössä 9.12. Päivän teemana oli 

avoimuuden rooli korruption torjunnassa. Tapahtumassa oli noin 70 

kuulijaa.   

 

6. Kokousosallistuminen ja kansainvälinen yhteistyö 

 

Ilari Rantakari osallistui AMM ja IACC kokoukseen Kuala Lumpurissa 

syyskuussa 2015.  

 

Ilari Rantakari ja Venla Mäntysalo osallistuivat UNCAC Coalition 

kokoukseen Pietarissa marraskuussa 2015.  

 

7. Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa 

 

Vuonna 2015 TI Suomi liittyi jäseneksi Kepaan.  

 

8. Strategian rakentaminen 

 

TI Suomi on vuoden 2015 aikana rakentanut omaa strategiaansa sekä 

osallistunut TI:n 2020 strategian rakentamiseen. TI Suomen strategian 

rakentaminen jatkuu edelleen.  



 
9. Reakkreditaatioprosessi 

TI Suomi on ollut TI Berliinin reakkreditointiprosessissa vuonna 2015.  

Anne Koch ja Peter Varga olivat kokoustamassa Helsingissä lokakuussa 

2015. Reakkreditointiprosessin taustalla olivat aiemmat puutteet 
yhdistyksen hallintoprosessissa.   

Reakkreditointiprosessin myötä TI Suomi on tehostanut strategian 
rakentamistyötä tulevaisuutta ajatellen.  

 

 

 

 



TRANSPARENCY INTERNATIONAL SUOMI RY:N TOIMINTASUUNNI-

TELMA 2016 

 

1. YLEISTÄ 

 

Transparency International Suomi ry. (TI Suomi) on itsenäinen, poliittisesti 

riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on eh-

käistä korruptiota ja edistää läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta, eettisyyttä ja rehel-

lisyyttä yhteiskunnan eri alueilla. Tavoitteena on tukea oikeusvaltion periaat-

teita ja kansalaisten tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa vaikuttavien toimijoiden, 

kuten yritysten, viranomaisten, järjestöjen ja poliittisten toimijoiden välisessä 

toiminnassa.  

 

2. TALOUS JA JÄSENHANKINTA 

TI Suomen taloutta ja jäsenhankintaa vahvistetaan eri tavoilla vuonna 2016. 

TI:n hallitus panostaa uusien jäsenten rekrytointiin ja vanhojen jäsenten akti-

vointiin. Vuonna 2016 kartoitetaan erilaiset julkiset rahoituslähteet, kuten Oi-

keusministeriö ja Ulkoministeriö. Tarkoituksena on Oikeusministeriöltä yleis-

avustusta.  

Vuonna 2016 kartoitetaan myös mahdollisuudet hankerahoitukseen ja erilaisiin 

tutkimusprojekteihin. Lisäksi selvitetään mahdollisuus joukkorahoitukseen.  

Hallitus hakee rahankeräyslupaa.  

Yhdistys panostaa uusien jäsenten hankkimiseen ja vanhojen jäsenten aktivoin-

tiin.  

 

3. YHTEISTYÖTAHOT 

TI Suomi pitää tiivistä yhteyttä TI:n sihteeristön kanssa muun muassa uudel-

leenakkreditoinnin loppuunsaattamiseksi. TI Suomi osallistuu Transparency In-

ternationalin vuosikokoukseen ja kansainväliseen korruptionvastaiseen konfe-

renssiin ja mahdollisuuksien mukaan muihin tapahtumiin ja tapaamisiin. Yhdis-

tyksen tavoitteena on vierailla ja pitää yhteyttä naapurimaiden paikallisosastoi-

hin mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä muun muassa 

Venäjän TI:n kanssa.  



TI Suomi jatkaa osallistumista keskeisiin korruptionvastaisen toiminnan työryh-

miin. Yhdistyksellä on edustaja Oikeusministeriön korruptionvastaisessa ver-

kostossa, strategiatyöryhmässä, whistleblowing-työryhmässä sekä Valtiovarain-

ministeriön virkamieseettisessä neuvottelukunnassa.  

TI Suomen hallitus pyrkii järjestämään tapaamisia muiden kansalaistoimijoiden 

kanssa, kuten Finnwatchin ja Kepan kanssa.  

 

4. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA STRATEGISET TAVOITTEET 

 

Toiminnan tehostamisen tavoitteesta johtuen TI Suomen hallitus panostaa eri-

tyisesti strategian suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on osallistaa myös 

jäsenistöä strategian suunnitteluun. TI:n hallitus valmistelee strategiasta pohja-

esityksen. Hallitus järjestää syyskaudella jäsenistölle työpajan, joka mahdollis-

taa jäsenistölle osallistumisen ja ideoinnin strategian rakentamiseen. Työpajan 

tavoitteena on myös aktiivisen yhteistyöverkoston aikaansaaminen.  

 

Esimerkkejä tärkeistä painopistealueista ovat esimerkiksi julkisten hankintojen 

avoimuus kunnallishallinnossa, veroparatiisikysymykset  ja korruptionvastai-

sen lainsäädännön puutteet Suomessa, kuten vaikutusvallan väärinkäytön kri-

minalisointi ja korruptio kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yhdistyksen tavoit-

teena on kiinnittää huomiota korruptiontorjuntaongelmiin esimerkiksi puolus-

tussektorilla.   

  

5. YHTEYDENPITO JÄSENISTÖÖN JA KANSALAISIIN 

 

TI Suomi osallistuu Korruptionvastaisen päivän järjestämiseen myös vuonna 

2016.  

 

Jäsenistöön ja kansalaisiin pidetään yhteyttä erityisesti sosiaalisen median 

kautta ja verkkosivujen kautta. Yhdistyksen hallitus selvittää sähköpostilistan 

perustamista.  

 

Vuonna 2016 TI Suomi osallistuu Maailma kylässä tapahtumaan ja lisäksi 

suunnitteilla on kampanja avoimuuden teemasta Julkisuuslain juhlavuoden 

kunniaksi.  
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