
 

 

 

 

             TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 

1. Johdanto 

Vuonna 2016 Transparency International Suomi ry (TI Suomi) keskittyi vaikuttavuuden ja näkyvyyden 

lisäämiseen sekä luomaan toiminnalleen rakenteet, jotka takaavat jatkuvuuden ja  

Erityistä huomiota kiinnitettiin suomalaisten kansalaisjärjestöjen sekä Transparency Internationalin, 

Transparency Internationalin EU-toimiston ja Transparency Internationalin paikallisosastojen kanssa 

tehtävään yhteistyöhön. Transparency International Suomi lisäsi yhteistyötään muiden suomalaisten 

kansalaisjärjestöjen kanssa, Transparency Internationalin paikallisosastojen sekä sihteeristön kanssa, samalla 

rakentaen yhteyksiä muihin kansainvälisiin avoimuuden ja vastuullisuuden teemojen parissa työskenteleviin 

kansalaisjärjestöihin. 

TI Suomi järjesti useita tapahtumia sekä hallituksen jäsenet vaikuttivat aktiivisesti päätöksentekijöihin, 

osallistuivat julkiseen keskusteluun sekä tapahtumiin Suomessa ja laajemmin Euroopassa.  

 

2. Vaikuttamistyö 

Vuonna 2016 TI Suomi lisäsi vaikuttamista poliittiseen päätöksentekoon.  

Hallituksen jäsenet ja aktiivit vaikuttivat oikeusministeriön korruptionvastaisessa yhteistyöverkostossa, sen 

työjaostossa, korruptionvastaista strategiaa valmistelleessa ryhmässä, oikeusministeriön asettamassa 

väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvittäneessä työryhmässä sekä valtiovarainministeriön 

virkamieseettisessä neuvottelukunnassa. 

TI Suomi seurasi sekä vaikutti julkisuudessa käytyyn keskusteluun korruption ja läpinäkyvyyden teemoista. 

Hallituksen jäsenet antoivat haastatteluita aktiivisesti eri median edustajille. TI Suomen edustajat olivat 

vuoden aikana keskustelumassa korruptiosta mm. Yle Puheen politiikkaradiossa sekä Ylen A-Studio -

ajankohtaisohjelmassa. 

Tammikuussa 2016 julkaistiin TI:n Corruption Perception Index (CPI). CPI-indeksin julkaisun yhteydessä 

yhdistys sai laajasti näkyvyyttä mediassa. 

Toukokuussa 2016 Ilari Rantakari sekä Carnegie Endowment for International Peacen tutkija Sarah Chayesin 

tapasivat Finnfundin kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin Finnfundin patohankkeista Hondurasissa.  

Kesäkuussa 2016 hallituksen puheenjohtaja tapasi yhdessä TI:n toiminnanjohtaha Cobus de Swardtin kanssa 

ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakkaa. Tapaamisessa keskusteltiin TI:n rahoituksesta sekä 

TI:n toiminnasta globaalisti korruptiota torjuvana kansalaisjärjestönä. 

Vuonna 2016 TI Suomi seurasi ja kommentoi julkista keskustelua vero-oikeudenmukaisuudesta osana Kepan 

verovaikuttajien verkostoa. Yhteistyössä Kepan kanssa TI Suomi lausui Euroopan parlamentin ja neuvoston 



direktiivistä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen annetun 

direktiivin muuttamisesta. 

TI Suomi oli kuultavana OECD:n lahjonnanvastaisen sopimuksen implementointia koskevassa tilaisuudessa 

lokakuussa. Kuulemistilaisuus vaikutti maaliskuussa 2017 Suomelle osoitettuihin uusiin suosituksiin 

korruptionvastaisen työn edistämisestä ja lainsäädännön kehittämistarpeista. 

TI Suomi vaikutti aktiivisesti seuraavan Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman toimintasuunnitelman 

muodostamiseen. Hallituksen jäsenet osallistuivat kuulemis- ja keskustelutapahtumiin toimintasuunnitelman 

muodostamisen osalta. TI Suomi kutsui koolle useita kansalaisjärjestöjä, joiden kanssa sovittiin yhteisistä 

tavoitteista, joita toimintasuunnitelmaan ajetaan. Yhteistyötahoja kumppanuusohjelmaan vaikuttamisen 

yhteydessä olivat Finnwatch, Kepa, Eettisen kaupan puolesta, Greenpeace sekä Open Knowledge Finland. 

Edellisen Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman toimintasuunnitelman osalta TI Suomi oli kuultavana 

valtiovarainministeriössä lobbausrekisterin tarpeellisuuteen liittyen. Kuulemisessa keskusteltiin 

lobbausrekisterin tarpeellisuutta tarkastelevan selvityksen toteuttamisesta.  

Vuoden 2016 TI Suomi lausui korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelua selvittäneestä 

mietinnöstä, korruptionvastaisesta strategiasta, lakiesityksestä Finanssivalvonnan 

väärinkäytösilmoituskanavaksi, vaikutusvallan kauppaamisrikoksen lisäämisestä rikoslakiin, 

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, arvo-osuusjärjestelmän ja selvitystoiminnan muuttamista 

koskeneesta lakiesityksestä, rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta sekä OECD:n 

lahjonnanvastaisen työryhmän Suomelle osoittamista moitteista ja kestävän kehityksen tavoitteiden Agenda 

2030 kansallisen toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta. TI Suomi oli myös kuultavana harmaan talouden 

ja talousrikollisuuden torjunnan vastaisesti strategiasta sekä eduskunnan talousvaliokunnassa arvo-

osuusjärjestelmän muutosta koskevasta lakiesityksestä. 

 

3. Kansainvälinen yhteistyö 

Lokakuussa 2016 hallituksen puheenjohtaja Tommi Niinimäki osallistui TI EU:n järjestämään työpajaan 

Brysselissä. Työpajassa käsiteltiin EU-maiden lainsäädäntöä väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden 

suojeluun liittyen sekä päivitettiin TI:n periaatteita ja suosituksia. 

Lokakuussa hallituksen jäsen Venla Mäntysalo osallistui Ruotsissa paneelikeskusteluun “Korruption i Finland 

och Sverige”. 

Marras-joulukuun vaihteessa hallituksen puheenjohtaja Niinimäki osallistui TI:n vuosittaiseen 

jäsenkokoukseen (AMM) Panamassa. AMM:ssä keskusteltiin erityisesti sihteeristön rakennemuutoksesta. 

Kokouksen yhteydessä keskusteltiin tulevasta yhteistyöstä TI Viron kanssa. Panamassa järjestettiin 

kansainvälinen korruptionvastainen konferenssi IACC, johon osallistuivat Tommi Niinimäki sekä 

varapuheenjohtaja Ilari Rantakari. 

Open Government Partnership Summit järjestettiin joulukuussa 2016 Pariisissa. TI Suomen puolesta 

kokoukseen osallistuivat Joonas Pekkanen, Jaakko Korhonen sekä Tommi Niinimäki. 

Vuoden 2016 TI Suomi teki yhteistyötä sihteeristön sekä TI EU:n kanssa myös tiedottamalla tahojen 

julkaisuista verkkosivuillaan sekä sosiaalisessa mediassa. Sihteeristö on tarpeen mukaan tukenut TI Suomen 

toimintaa. Hallituksen jäsenet ovat myös hyödyntäneet TI:n helpdesk -palvelua omassa työssään.  

 

 



4. Seminaarit, esitelmät ja muut tapahtumat 

Toukokuussa 2016 TI Suomi osallistui Maailma kylässä -festivaaleille osana korruptiota koskevaa tietoisuuden 

lisäämistä. TI Suomen piste herätti paljon kiinnostusta festivaalivieraiden keskuudessa. Pisteellä oli jaossa 

korruptiota koskevia julkaisuja ja hallituksen jäsenet keskustelivat vierailjoiden kanssa korruption muodoista 

ja korruptionvastaisesta toiminnasta Suomessa ja globaalisti.  

Syyskuussa TI Suomi järjesti yhdessä Open Knowledge Finlandin ja Greenpeacen kanssa Tietopyyntöillan. 

Tapahtumassa keskusteltiin julkisuuslaista, sen toteutumisesta ja haasteita, sekä siitä miten kansalaiset ja 

järjestötoimijat voivat paremmin hyödyntää tietopyyntöjä toiminnassaan. Esitykset tapahtumassa pitivät 

Tampereen yliopiston journalismin vieraileva professori ja toimittaja Hanna Nikkanen, tutkiva toimittaja Jari 

Hanska, Jyväskylän yliopiston tutkija Aleksi Koski sekä TI Suomen hallituksen jäsen Jaakko Korhonen. 

Lokakuussa hallituksen puheenjohtaja Tommi Niinimäki sekä varapuheenjohtaja tapasivat Etelä-Koreasta 

saapunutta delegaatiota. Puheenjohtaja esitteli korruptionvastaista toimintaa Suomessa sekä keskusteli 

koulutusjärjestelmän ja hyvinvointivaltion yhteydestä korruption esiintymisen todennäköisyyteen.  

Marraskuussa TI Suomi osallistui Valtiotieteilijöiden työelämä tapahtumaan, jossa esiteltiin yhdistyksen 

toimintaa. 

Hallituksen puheenjohtaja Tommi Niinimäki piti marraskuussa koulutuksen Kepa ry:n ja Soste ry:n 

jäsenjärjestöille korruption vastaisuudesta järjestöjen ja yritysten yhteistyössä. Tapahtuma loi pohjaa tulevien 

koulutusten järjestämiselle yhteistyössä Kepan kanssa. 

TI Suomi oli edustettuna joulukuun 9. päivä järjestetyssä korruptionvastaisessa päivässä. Hallituksen jäsen 

Venla Mäntysalo piti tapahtumassa esitelmän korruptionvastaisesta toiminnasta sekä TI Suomen toiminnasta 

ja linjauksista.  

 

5. Varainhankinta 

Syksyllä 2016 TI Suomi haki rahoitusta kuntien hankinnoissa ilmeneviä korruptioriskejä kartoittavaa 

tutkimushanketta varten Koneen Säätiötä sekä Kunnallisalan kehittämissäätiöltä. Rahoitusta haettiin 

yhteensä 24 000 euroa.  

TI Suomi haki yhdessä Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa rahoitusta Eurooppatiedotukselta lobbaamista 

sosiaali- ja terveysalalla koskevaa hanketta varten. Rahoitusta haettiin 29 000 euroa. 

TI Suomi haki yhdessä TI Latvian ja BEROC-tutkimuslaitoksen kanssa rahoitusta Corporate engagement in 

fighting corruption and tax evasion -hankkeeseen Pohjoismaiden neuvostolta. Syksyllä TI Suomi sai 

hankkeeseen liittyen 13 500 euron rahoituksen.  

Osana varainhankintaa sovittiin korruptionvastaisten koulutusten järjestämisestä yhdessä Kepa ry:n kanssa. 

Syksyn aikana valmisteltiin myös ministeri Lindströmin tapaamista. Tapaaminen toteutui tammikuussa 2017. 

 

6. Hallinto, tukitoiminnot ja viestintä 

TI Suomen hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Lisäksi hallituksen jäsenet pitivät useita työkokouksia, 

joissa työstettiin mm. hankesuunnitelmia ja lausuntoja. 



TI Suomen vuosikokous pidettiin huhtikuun 27. päivä. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi 

Niinimäki sekä hallituksen jäseniksi Ilari Rantakari, Venla Mäntysalo, Joonas Pekkanen, Ilmari Larjavaara, 

Jaakko Korhonen, Salla Nazarenko sekä Janetta Vettenranta.  

TI Suomi muodosti syksyn aikana linjapapereita käsittelemistään teemoista. Tämä mahdollistaa hallituksen 

jäsenille laajemman osallistumisen julkiseen keskusteluun hallituksen näkemysten mukaisesti. 

TI Suomi kehitti edelleen viestintäänsä. Sosiaalisen median seuraajien määrä on noussut tasaisesti sekä 

Facebookissa että Twitterissä. Sosiaalisen median seuraajien kautta TI Suomi voi kertoa laajemmin 

toiminnastaan sekä osallistua julkiseen keskusteluun.  

 

7. Uudelleenakkreditointi 

Muodostumassa olevan osaston statuksesta sovittiin keväällä 2016. 

Osana uudelleenakkreditointiprosessia TI Suomi lisäsi yhteistyötään Berliinissä sijaitsevat sihteeristön kanssa. 

Sihteeristö on mahdollisuuksien mukaan tukenut toimintaa kevään jälkeen. 


