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1.Johdanto
Vuonna 2017 Transparency International Suomi ry (TI Suomi) on panostanut
vaikuttamistyön kehittämiseen, verkostoitumiseen sekä näkyvyyteen mediassa. TI Suomi
järjesti useita tapahtumia ja hallituksen jäsenet vaikuttivat aktiivisesti päätöksentekijöihin,
osallistuivat julkiseen keskusteluun sekä tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla.
Yhdistyksen strateginen tavoite on ollut julkisen talouden vuotokohtien tunnistaminen ja
esille tuominen. Hallituksen jäsenet ja aktiivit vaikuttivat esimerkiksi oikeusministeriön
korruption vastaisessa yhteistyöverkostossa. Läpinäkyvyysteema on ollut keskeinen tavoite
myös kuntien hankinnoissa, kuten esimerkiksi lobbauksen läpinäkyvyys, yhtiöittäminen sekä
julkisten menojen läpinäkyvyys. TI Suomi onkin pyrkinyt tarjoamaan jäsenille ja sidosryhmille
keinoja ja työkaluja yhtiöittämisen seuraamiseen, julkisten hankintojen ja menojen
seuraamiseen sekä sidonnaisuuksien avoimuuden varmistamiseen.
Kauden aikana julkaistussa Eurobarometrissa on nähtävissä suomalainen korruptio.
Vastapalveluksen tekeminen on Eurobarometrin mukaan suomalaisten vastaajien mielestä
hyväksyttävyydeltään E28 maiden keskitasoa. Kuitenkin mm. korruption vastaisen verkoston
tarkastelun mukaan Eurobarometri, median uutisointi ja CPI (Corruption Perception Index)
näyttävät siltä että tilanne on Suomessa heikkenevä.
Korruptiohavaintoindeksi (Corruption Perception Index) on Transparency Internationalin
vuosittainen kysely, jossa mitataan kuinka korruptoituneina vastaajat pitävät eri valtioita.
Vuoden 2017 tulokset julkaistiin helmikuussa 2018. Suomi on jo vuosia pysynyt indeksin
kärjessä 90 pisteen tuntumassa. Nyt pisteitä kertyi ainoastaan 85. Kyselyn mukaan muutos
liittyy median toimintaedellytyksiin sekä niihin liittyviin julkishallinnossa ilmitulleisiin
esteellisyysongelmiin.
TI Suomi antoi Korruptiohavaintoindeksin julkaisusta lausunnon 21.2.2018:
“Transparency International nostaa analyysissään Suomen yhdeksi Länsi-Euroopan
huolestuttavimmista esimerkeistä. Taustalla ovat huoli lehdistönvapaudesta sekä epäselvä
rajanveto yksityisten ja julkisten intressien välillä. Viranomaisten ja päättäjien tulisi nykyistä
useammin jäävätä itsensä päätöksissä, jotka vaikuttavat heihin tai heidän lähipiiriinsä.
Vuonna 2017 suomalainen julkishallinto ryvettyi useissa esteellisyyteen liittyvissä kohuissa.
Kritiikki koski niin pääministeriä, valtakunnansyyttäjää, Tullin pääjohtajaa kuin Helsingin
huumepoliisin päällikköä.
Tapausten käsittely on herättänyt huolta lehdistön sananvapaudesta ja
toimintaedellytyksistä. Ylegate-kohu alkoi, kun Ylen päätoimittaja myötäili poliittista
painostusta ja mitä ilmeisimmin vaimensi uutisoinnin pääministerin esteellisyysongelmista.
Ainakin viisi journalistia on jättänyt Ylen Ylegaten yhteydessä.
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Pääministeri Sipilä (kesk) on ollut haluton vastaamaan lehdistön kysymyksiin omistuksistaan
ja sijoituksistaan. Sipilän omaisuus on pitkälti vakuutuskuorissa eikä hän julkistanut
omistuksistaan tarkempaa tietoa sidonnaisuusilmoituksessaan. Tämä on johtanut
pääministerin jännittyneisiin väleihin paitsi Ylen, niin median kanssa laajemminkin.
Sipilän hallitus on ajanut sarjan yksityistämis- ja yhtiöittämishankkeita, jotka ovat nostaneet
kysymyksiä avoimuuden puutteesta ja eturistiriidoista julkisten varojen käytössä. Sipilää on
kritisoitu siitä, että hän olisi rakentanut omaisuutensa julkisin varoin ennen poliitikoksi
ryhtymistään. Alkuperäinen juttu tässä.

Euroopan Unionin projekti EuroPAM on kartoittanut EU-maiden vastuullisuutta talousasioissa

Vaikka suomalainen lehdistö pystyy yleisesti ottaen toimimaan varsin vapaasti, esteellisyysja verotietoasioissa journalistien pääsy tietoon on Euroopan Unionin teettämän
EuroPAM-tutkimuksen mukaan Euroopan mittakaavassa ala-arvoisella tasolla. Tämä on
ilmennyt myös eduskunnan teettämissä selvityksissä, mutta toimeen tilanteen korjaamiseksi
ei ole ryhdytty.
Eurobarometrin mukaan suomalaiset kuuluvat Euroopan lainkuuliaisimpiin kansoihin.
Eurobarometrissä mitataan kyselyllä julkishallinnon korruption kolmen eri muodon
hyväksyntää EU-maissa: lahjontaa, vastalahjoja ja vastapalveluksien vaihtamista. Meillä ei
juuri ole katukorruptiota eli opettajien, liikennepoliisien, luvanhaltijoiden tai virkamiesten
lahjontaa. Kun suhteellisen harva hyväksyy lahjuksia ja vastalahjoja, syntyy vaikutelma, että
yrityksetkin noudattavat pelisääntöjä. Sen sijaan vastapalveluksen vaihtamista viranomaisen
kanssa pitää yksi kolmestakymmenestä vastaajista aina hyväksyttävänä. Korruptoituneiden
vastapalvelusten vaihtamiseen tottuneiden kansalaisten suhteellinen määrä Suomessa on
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siis EU keskitasoa. Vastapalvelukset viranomaisten kanssa täysin hyväksyvä vähemmistö on
siis samankokoinen Suomessa kuin vaikkapa Italiassa tai Liettuassa.
Transparency International Suomi ry puheenjohtajan Jaakko Korhosen mukaan “Viimeistään
tuore Korruptiohavaintoindeksi ja 2017 valmistuneet EU:n tutkimukset osoittavat, että ajatus
korruptiovapaasta Suomesta on myytti. Valkokauluskorruptio hyötyy olosuhteista, joissa on
lainsäädännöllä salattu talous- ja sidonnaisuustietoja valvovilta viranomaisilta. Vaikka
avoimuudessa on monilta osin kunnostauduttu, merkittäviä sidonnaisuuksia ja
esteellisyyksiä salaillaan. Vireillä on merkittäviä julkisten varojen yhtiöittämis- ja
yksityistämishankkeita, jotka ovat tunnetusti alttiita korruptiolle. Tähän ei kuitenkaan ole
varauduttu. Jääväyskulttuuri on puutteellista, ja lehdistön pääsy esteellisyydestä kertoviin –
Euroopassa yleisesti lehdistölle jaettuihin – aineistoihin on estetty.
Meidän tulee olla tietoisia, että vaikka Suomella on lainkuuliainen menneisyys, tulevaisuus
rakennetaan tänään. Pieni eurooppalainen maa kansainvälistyvässä maailmassa on
historiallisen haavoittuvainen kansainväliselle valkokaulusrikollisuudelle digitaalisena
aikana.”
Korruption vastaisessa työssä ensisijainen tapa vaikuttaa on perustuslaillisen
osallistumisoikeuden kautta ja oikeudesta hyvään hallintoon. Lisäksi on joitakin yksittäisiä
rikoslakiin kuuluvia asioita joiden ennaltaehkäisevä torjuminen eli lain noudattaminen vaikkapa kansainvälisessä kaupassa - on ensisijaisesti yksityisillä tätä toimintaa harjoittavilla
organisaatioilla.

2. Vaikuttamistyö
Kuluneella kaudella 2017-2018 TI Suomi pyrki lisäämään vaikuttamista poliittiseen
päätöksentekoon. Hallituksen jäsenet ja aktiivit vaikuttivat oikeusministeriön korruption
vastaisessa yhteistyöverkostossa, sen työjaostossa, sekä valtiovarainministeriön
virkamieseettisessa neuvottelukunnassa, jonka kautta on ollut mahdollisuus vaikuttaa muun
muassa virkamiesten esteellisyyteen liittyvän lain käytännön toimeenpanon suunnitteluun ja
linjaukseen.
TI Suomi myös seurasi aktiivisesti sekä vaikutti julkisuudessa käytyyn keskusteluun
korruption ja läpinäkyvyyden teemoista ja hallituksen jäsenet antoivat haastatteluita eri
median edustajille.
Syyskuussa TI Suomen edustajat kävivät tapaamassa GRECO:n edustajia
oikeusministeriössä GRECO:n Suomen maatarkastuksen yhteydessä. GRECO (Group of
States against Corruption) on Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin.
Maa-arviointi keskittyi kahteen pääteemaan; keskushallinnon johtavien virkamiesten
integriteettiin ja integriteetin edistämiseen lainvalvontaviranomaisten keskuudessa. Muita
teemoja jotka olivat paljon esillä maavierailun tapaamisissa, olivat mm. tasavallan
presidentin toimeenpanovalta, ilmoittajien suojelu, johtaviin virkamiehiin suunnatut eettiset
ohjeet ja etiikkakoulutukset, eturistiriitatilanteiden välttäminen, siirtymiset yksityiselle
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sektorille ja takaisin, siihen liittyvät karenssiajat ja sopimukset, sekä rekrytointien ja
nimitysten eettisyys ja läpinäkyvyys.
Tapaamisessa TI Suomen kanssa käsiteltiin Suomen korruption vastaisia toimia koskien
ylempiä toimihenkilöitä ja millaisia korruptiotapauksia on tullut esiin. Keskustelussa tuli
erityisesti esiin eturistiriidat ja julkisuudessa olleita korkean tason tapauksia. Kuulemisessa
käytiin läpi myös Suomen hyvä sijoitus korruptiovertailuissa ja että tunnistetaanko korruptio
joka ei ole tavallisilla mittareilla mitattavissa, esim. julkiset hankinnat, finanssiala jne. Viime
aikojen tapauksista edustajistoa kiinnostivat esimerkiksi Helsingin huumepoliisin entisen
päällikön Jari Aarnion ja valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen tapaukset kuvaavina
esimerkkeinä korruptiotilanteesta Suomessa. Esiin tuotiin myös että avoimuus ja
demokraattinen hallintotapa auttavat karsimaan ko. korruptiota, joka on lahjuskorruption
sijaan vaikeammin tunnistettavaa ja toteennäytettävää, koska Suomi on pieni maa ja toimijat
usein tuntevat toisensa erilaisten kytköksien kautta. Keväällä 2018 julkaistussa raportissaan
GRECO huomauttaakin, että Suomen luottamukseen perustuvan yhteiskunnan ylläpitäminen
edellyttää erityisesti läpinäkyvyyttä. Aiheesta uutisoi YLE liittyen erityisesti GRECO:n
huomioimaan sote-uudistuksessa piilevään korruptioriskiin.
Huhtikuussa 2018 TI Suomi antoi lausunnon sekä oli kuultavana eduskunnassa hallituksen
esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Lausunto keskittyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviin
korruptioriskeihin. Lausunnossa TI Suomi suosittelee että pyöröovi-ilmiöön julkisten ja
yksityisten työtehtävien välilllä puututaan luomalla tehokkaat pelisäännöt. Lisäksi
läpinäkyvyyden varmistamiseksi palvelujen hankinta-asiakirjat sekä tiedot menoista ja
ostoista tulisi julkisuuslain 20 §:n mukaisesti julkaista avoimesti viranomaisten, journalistien
ja kansalaistoimijoiden käyttöön. Näihin liittyviä onnistuneita toteutuksia löytyy esimerkiksi
Helsingin kaupungilta. Lausunnossa ehdotetaan myös että taloudellista vaikuttavuutta ja
oikeudenmukaisuutta tulisi voida organisaatioiden ja projektien itsevalvonnan ja
budjettiohjauksen lisäksi seurata veroviraston ja Kelan kansalaiskohtaisten tietojen sekä
esim. tilastokeskuksen SISU-mallinnuksen tuottamien tietojen perusteella. Palveluiden
onnistumista ja vaikutusta terveyteen pitkällä tähtäimellä tulisi voida mitata konkreettisesti.
Lopuksi TI Suomi kehottaa talousvaliokuntaa varmistamaan, että sosiaali- ja
terveydenhuoltouudistukseen kohdistuva vaikuttaminen on läpinäkyvää ja että
päätöksenteossa huomioidaan heikoimpien ryhmien ja yhteiskunnan etu.

2.1 Korruption vastainen verkosto
Syyskussa 2017 järjestettiin Korruptionvastaisen verkoston kokous. Keskustelussa esille tuli
erityisesti Kuntaliiton tuleva eettinen ohjeistus sekä se että korruptionvastaisen strategian
tulisi korostaa kansalaistoimijoiden roolia. TI Suomea oli paikalla edustamassa hallituksen
jäsen ja siellä esiteltiin TI Suomen toimintaa. Saimme myös edustajan tietoisuus- ja
koulutustyöryhmään sekä nettisivuja suunnittelevaan työryhmään, ja verkkosivujen
uusiminen jatkuu.
Ajankohtaisia teemoja olivat ja tulevat olemaan myös seuraavalla kaudella mm.
yhtiöittämisprosessit, julkiset hankintaprosessit sekä sidonnaisuuksien ja lobbauksen

5

avoimuus. Esimerkiksi Kuntaliittoon on perustettu sisäinen korruption vastainen verkosto,
joka koostuu eri alojen asiantuntijoista, mm. kaavoitus, ympäristö, hankinnat, rakentaminen,
yhtiöittäminen ja sisäinen tarkastus. Toiminnan vetovastuu on Kuntaliiton lakiyksiköllä ja
Korruption vastainen työ on kirjattu Kuntaliiton vuoden 2018 strategiaan. Korruption
vastaisen verkoston työstämää omaa strategiaa esiteltiin kahdelle oikeusministerille ja
vastaanotto olikin aluksi hyvä, mutta hallitus ei kuitenkaan toistaiseksi ole vahvistanut
verkoston esittämää strategiaa.
Seuraava Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston kokous oli helmikussa 2018. TI tiedotti
verkoston jäseniä mm. päivitetystä toimintasuunnitelmastamme. Kokouksessa teemana mm.
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman korruptiohanke ja
harmaan talouden korruptiotilannekuva jossa alahankkeina mm. Esitutkintayhteistyö ja
rikosprosessiin osallistuvien viranomaisten koulutus, hankintojen valvonnan tehostaminen
sekä ilmoittajansuojelu. Hankkeessa on tavoitteena että www.harmaa-talous-rikollisuus.fi
-sivusto aukeaisi yleisölle kokonaisuudessaan vuoden 2018 alkupuoliskolla. Sivuston
käyttäjiksi sopivat niin suuri yleisö, poliittiset päättäjät, viranomaiset kuin myös tieteentekijät.

2.1.1 Korruptio suomalaisessa urheilussa.
Suomessa asiaan on kohdistunut eettisiä paineita ja asia on tärkeä erityisesti koska
toiminta on julkisrahoitteista. Korruption vastaisessa verkostossa keskustelua käydään mm.
siitä että toisaalta toimintaa pitäisi voida rahoittaa että toiminta myös säilyisi julkisena, mutta
toisaalta jos rahankäyttö on korruptoitunutta, voidaanko rahoitusta jatkaa. Keskustelua
herättivät myös tietyt urheiluun liitettävissä olevat ilmiöt:
● Lippukorruptio
● Vedonlyöntipetokset
● Lapsityövoiman käyttö
● Sukupuolten tasa-arvo
● Peliriippuvuus
Valtionavustuskriteerejä voidaan onneksi valvoa ja varoja voidaan siten periä myös takaisin.
Esim doping-torjunnan toimivuutta voidaan ko. kriteerein valvoa. Valvontaa suorittavat
Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

3. Hankkeet ja yhteistyöprojektit
3.1 Lobbaus, valta ja terveysala – eurooppalainen näkemys
Hanke toteutettiin yhteistyössä Lääkärien Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa.
Hankkeen tavoite oli avata lobbaamisen käytäntöjä Suomessa ja kansainvälisesti erityisesti
terveysalan näkökulmasta. Hankkeesta teki ajankohtaisen paitsi sote-uudistus, johon moni
asiantuntija uskoo liittyvän laaja-alaista lobbausta, myös mm. meneillään ollut alkoholilain
uudistus.
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Health Action International – järjestön mukaan mm. lääketeollisuuden lobbaus EU-elimissä
on arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on 15 kertaa enemmän kuin
kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden lobbaus.
Lisäksi kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että terveysalaankin uskotaan liittyvän
läpinäkyvyys- ja korruptioriskejä. Transparency Internationalin korruptiobarometrin lisäksi
tällaisia havaintoja teki mm. professori Elina Hemminki Euroopan komission tilaamassa
tutkimuksessa korruptiosta terveydenhuoltosektorilla.
Suomessa lobbaaminen on mittakaavaltaan pienempää kuin esimerkiksi vaikka Brysselissä.
Ongelmallinen Suomessa on kuitenkin ns. pyöröovi-ilmiö, jossa poliitikot siirtyvät yksityisen
sektorin palvelukseen ilman siirtymäaikoja.
Alkuperäisessä hankehakemuksessa suunnitteilla oli useita lobbausta avaavia tilaisuuksia
sekä sähköinen julkaisu lobbauksesta terveyssektorilla. “Lobbausvalta ja terveysala eurooppalainen näkemys” -julkaisutilaisuus järjestettiin tiistaina 7.11.2017 Eurooppa-salissa,
Helsingissä. Hankkeen kohderyhmä saavutettiin resursseihin nähden erittäin hyvin.
Julkaisutilaisuuteen saapui yli 50 ihmistä, joukossa niin lääkäreitä, ylipistoväkeä ja toimittajia,
kuin myös järjestöaktiiveja ja tavallisia kansalaisiakin. Palaute hankkeesta oli lähinnä
kiittävää.
Rahoitusleikkauksen vuoksi saatiin järjestettyä ainoastaan julkaisutilaisuus Helsingissä,
mutta sähköinen julkaisu osoittautui oletettua suositummaksi ja sitä myös painettiin yhteensä
70 kappaletta. Suurin osa painetusta julkaisusta jaettiin jo julkaisutilaisuudessa, ja loput
LSV:n 35-vuotisjuhlissa sekä Lääkäripäivillä 2017. Hankkeesta tehtiin lisäksi lehdistötiedote,
jota jaettiin ePressi-palvelun kautta. E-Pressin laajan medialistan kautta tiedote levisi mm.
myös paikallislehtiin. Facebookin Lobbaus läpinäkyväksi-sivuston (reilut 500 seuraajaa) sekä
LSV:n sivuston kautta tiedote saavutti useita tuhansia lukijoita. Lisäksi itse
julkaisutilaisuudesta tuli juttuja mm. Lääkärilehteen ja Potilaan lääkärilehteen, Kuntalehteen,
Kansan uutisiin sekä blogeihin kuten mm. YP-lehden blogiin. Lisäksi julkaisua pyydettiin
toimittamaan paperisena lisää, siksi siitä otettiin vielä toinenkin painos.
Medianäkyvyys oli myös kiitettävää siihen nähden, että hanke toteutettiin pitkälti
vapaaehtoistyönä. Tavoite oli nostaa asiaa esiin ja saada sille julkisuutta, tämä tavoite
täyttyi. Saatavilla oleviin varsin niukkohin resursseihin nähden hanke onnistui erinomaisesti.
Oli selvästi onnistuttu nostamaan esiin ajankohtainen, ihmisiä kiinnostava asia. Vielä
kuukausia tilaisuuden ja julkaisun jälkeen on hankkeen toteuttajiin otettu yhteyttä mm.
pyytäen kirjoittamaan sidonnaisuuksista ja ottamaan kantaa muihin lobbauksen ja
avoimuuden kysymyksiin. Tuloksena ilmestynyt julkaisu voikin toimia referenssinä
lobbauksesta kirjoittaville suomalaisille tutkijoille, toimittajille ja aktivisteille.
Hankkeen ohessa Suomessa vieraili TI International EU:n asiantuntija Daniel Freund (Head
of Advocacy EU Integrity) ja vierailun yhteydessä järjestettiin epämuodollinen
järjestöaktiivien korruption vastaista työtä eri sektoreilla sivuava keskustelu 6.11.2017. YLE
MOT on lähettänyt aiheeseen liittyvän dokumentin sekä Suomen Kuvalehti on kirjoittanut
aiheesta 10-sivuisen artikkelin.
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3.2 Kansalaisaloite
Vuoden 2017 aikana osallistuttiin myös kansalaisaloitteeseen lobbausrekisterin
perustamiseksi. Kansalaisaloitteen nimikirjoitusten kerääminen on päättynyt 7 580
kannatusilmoituksella. http://lobbauslapinakyvaksi.fi/

4. Kansainväliset projektit ja yhteistyö
4.1 Corporate Engagement in Fighting Corruption and Tax Evasion
Keväällä 2017 TI-Suomi osallistui rakennusalan korruptiota ja veronkiertoa käsittelevään
hankkeeseen Corporate Engagement in Fighting Corruption and Tax Evasion. Hankemaita
oli kolme: Latvia (isäntämaa), Suomi ja Valko-Venäjä. Hanke suunniteltiin syksyllä 2016 ja
toteutettiin siten, että hankkeen loppuseminaari oli 15.-17.6.2017. Hanke sai rahoitusta
Pohjoismaiden ministerineuvostolta.
Hanke koostui maakohtaisista seminaareista, työryhmätapaamisista ja maaraporteista.
Suomen tilannetta käsittelevä seminaari oli 23.3.2017 Pressiklubilla, Rautatieasemalla.
Seminaariin osallistui noin neljäkymmentä toimijaa yrityksistä, järjestöistä ja
virkamieskunnasta. Suomessa toteutetun hyvin onnistuneen workshopin lisäksi myös
Minskin workshopissa oli runsaasti osallistujia ja vilkasta keskustelua. Riikassa pidettiin kaksi
kokousta, 24.5. ja 15.6. joissa hankeen tulokset käytiin läpi ja päätöskongressi järjestettiin
Jurmalassa 15.6.
Suomalaisessa keskustelussa ehdotetut poliittiset toimenpiteet vaihtelivat kansainvälisten
veronkierrätysjärjestelmien rajoituksista kunnallisten rekisterien valvontapalveluiden
vahvistamiseen. Hankkeen ohessa järjestettyyn kyselyyn osallistuneiden 527:n yrityksen
vastaukset viittasivat siihen, että Suomessa on myös korruptiota ja veropetoksia. Yhtiöt ja
heidän edustajansa pitivät korruptiota ja veronkiertoa vakavana ongelmana erityisesti
julkisissa rakennushankkeissa.
Kyselyssä tuli ilmi myös että pienyritysten, jotka toimivat yleensä alihankkijoina, ongelmat
liittyvät usein ulkomaisen pimeän työvoiman käyttöön. Vastaavasti pienyritykset näkevät
myös enemmän tarvetta vastatoimille. Pääteltävissä on että ongelma piilee siinä miten
alihankinta järjestetään rakennusmarkkinoilla. Alihankintaketjussa voi olla jopa kymmeniä
yrityksiä pääurakoitsijan alaisuudessa. Näin voi syntyä tilanne että alihankkijaketjun toisessa
päässä tilaajalla, esim. kunnan hankintayksiköllä tai pääurakoitsijalla ei ole tarkkaa tietoa
kaikista alihankkijoista. Lisäksi näyttää siltä, että pitkät alihankintaketjut rajoittavat
avoimuutta etenkin silloin, kun alihankinta ylittää kansalliset rajat, kuten esimerkiksi
ulkomaisen työvoiman käytössä. Raportin keskeinen havainto viittaa siihen, että yrityksen
koko on tärkeä läpinäkyvyyden tavoittelussa.
Hankkeen loppuraportissa esitettyjä ratkaisuja ovat:

8

●

●
●

●
●
●
●

Tarvitaan parempia keinoja varmistaa että kilpailevat yritykset noudattavat
yhteiskunnallisia velvoitteitaan tarjouksia tehdessään, kuten esim.
ennakkotarkastukset mahdollisista veroveloista ja muista mahdollisista
väärinkäytöksistä.
Veronkiertoa koskevat rajoitukset
Jälkikäteen tapahtuvan laskutuksen rajoitukset ylimenevältä osalta, mitä sovittiin
tarjouskilpailun aikana (ja mahdollisuudet vertailla ennakko- ja jälkikustannuksia
hanketasolla).
Väärinkäytösten raportointi- ja ilmiantokanava ja siihen liittyvä todistajan suojelu
Kilpailullisen vuoropuhelun rajoitukset (suuryritysten ja kunnallisten
hankintayksiköiden välillä).
Verkkopohjaiset sopimusrekisterit
Pienyritysten aseman vahvistaminen kilpailuttamisessa sisällytettävä kansalliseen
toimintaohjelmaan veropetosten ja korruption torjumiseksi

Yhteistyötä maiden välillä jatketaan. Haasteiden vastavuoroinen ymmärrys on yhteinen
ponnistus, joka hyödyntää kaikkia osallistujamaita. Hyvä esimerkki tällaisesta yhteisestä
haasteesta on avoimuus ulkomaisen työvoiman käytössä. Niin kauan kuin kansalliset
valvontatoimet rajoittuvat maiden rajalle ja kansainväliset tarkastukset ovat heikkoja,
tarvitaan osallistujamaiden yhteisiä toimenpiteitä.

4.2 Yhteistyö TI Viron kanssa
TI Viron kanssa on valmisteltu yhteistyötä liittyen Globaleaks- ja Froide- palvelujen
käyttöönottoihin ilmiantojen ja tietopyyntöjen mahdollistamiseksi Transparencyn
fasilitoimana.

5. Seminaarit, esitelmät ja muut tapahtumat
Toukokuussa 2017 TI Suomi osallistui jälleen Maailma Kylässä -festivaaleihin järjestämällä
yhdessä LSV:n (Lääkärien Sosiaalinen Vastuu) keskustelutilaisuuden korruptiosta ja
kestävästä kehityksestä. Tapahtumassa Cobus de Swardt (Transparency Internationalin
entinen johtaja) sekä Kansanterveystyön asiantuntija Mikko Vienonen puhuivat korruption
ilmenemismuodoista, määritelmistä ja tavoista ehkäistä sitä. Keskustelussa korostettiin
yhteistyön tärkeyttä korruption torjunnassa. Englanninkieliseen paneelikeskusteluun
osallistui noin 20 ihmistä.

Lokakuussa TI Suomi osallistui Helsingissä järjestettyyn FTC Financial Transparency
Coalition Konferenssiin. Tärkeimpinä teemoina tapahtumassa olivat omistusten avoimuus
sekä verovälttely. Tapahtuma oli menestyksekäs ja teemat ovatkin olleet nousussa Suomen
mediassa.
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Joulukuussa järjestettiin Brysselissä Anti-Corruption Experience Sharing Workshop jossa TI
Suomi oli myös mukana. Workshopin aiheena oli Economic Impact of Corruption.
Kauden aikana myös Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta vieraili
Suomessa, ja TI Suomen hallituksen puheenjohtaja kävi pitämässä valvontavaliokunnalle
puheenvuoron. Tapaamisessa esiteltiin yhdistyksen strategia ja kannustettiin EU:n
valvontavaliokuntaa talouden tiedonkeruun käyttöön sekä edistämiseen.
Kuluneella kaudella Oikeusministeriö järjesti jälleen myös korruptionvastaisen päivän
yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Kansalaisyhteiskunnan edustajia ei kuitenkaan kutsuttu,
vaikka korruptionvastaisen päivän järjestäminen Transparencyn kanssa oli OM:n itse
asettamissa OGP-ohjelman tavoitteissa.
Tammikuussa 2018 järjestettiin yhteistyötilaisuus Demlan (Demokraattiset lakimiehet ry)
kanssa. Tilaisuus oli onnistunut ja palaute järjestäjien puolelta oli erittäin positiivista.
Tapahtumassa käsiteltiin korruptiota yleisellä tasolla.

Vuoden 2017 aikana TI Suomi järjesti myös koulutuksia, kuten esimerkiksi
Ulkoasiainministeriön tuella ulkomailla toimivien suomalaisten kansalaisjärjestöjen korruption
vastaisen toiminnan koulutukset, joita pidettiin Kepassa sekä Somaliaverkostossa.

Järjestimme tapaamiset myös ulkoministeriön ja oikeusministeriön kanssa. Pidimme myös
seminaarin Castren & Snellman fasilitoimana yritysverkoston kesken.
Tähän voisi lisätä myös ulkomailla ulkoasiainministeriön tuella toimivien suomalaisten
kansalaisjärjestöjen korruption vastaisen toiminnan koulutukset, joita pidettiin Kepassa sekä
Somaliaverkostossa vuonna 2017.

Hankenin maisteriopiskelijat tuottavat Transparency in Corporate Reporting -raportin
keväällä 2018 osana yritysvastuukurssiaan. Selvitys kattaa 15 suurinta suomalaisyritystä ja
valmistuu toukokuussa 2018.

6. Varainhankinta
Kauden aikana TI Suomi haki yhdessä Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n kanssa rahoitusta
Eurooppatiedotukselta lobbaamista sosiaali- ja terveysalalla koskevaa hanketta varten 29
000 euroa, ja rahoitusta saatiin 5000 €. Hanke toteutettiin vuoden 2017 aikana.
TI Suomi haki yhdessä TI Latvian ja BEROC-tutkimuslaitoksen kanssa rahoitusta myös
Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion -hankkeeseen Pohjoismaiden
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neuvostolta. TI Suomi sai hankkeeseen liittyen 13 000 euron rahoituksen. Hanke toteutettiin
vuoden 2017 aikana.
Osana varainhankintaa sovittiin korruptionvastaisten koulutusten järjestämisestä yhdessä
Kepa ry:n kanssa. Koulutus “Korruptio kansainvälisessä kehitysyhteistyössä” järjestettiin
Kepa:n tiloissa joulukuussa 2017. Koulutukseen osallistui useita kehitysyhteistyöjärjestöjä
jotka saavat Suomesta kehitysyhteistyörahaa.

7. Hallinto, tukitoiminnot ja viestintä
Transparency Internationalin AMM (Annual membership meeting) oli lokakuun puolivälissä ja
Ti Suomi oli edustettuna. Tapaamisessa keskusteltiin Ruotsin ja Norjan kanssa yhteistyöstä,
sekä myös saatiin kutsu yhteistyön merkeissä Viroon ja Islantiin.
TI Suomen hallitus kokoontui kauden aikana 7 kertaa. Lisäksi hallituksen jäsenet pitivät
useita työkokouksia, joissa työstettiin mm. hankesuunnitelmia ja lausuntoja.
TI Suomen vuosikokous pidettiin huhtikuun 27. päivä. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Jaakko Korhonen sekä hallituksen jäseniksi Venla Mäntysalo, Venla Voutilainen,
Janetta Vettenranta, Lyydia Kilpi, Tarja Tudor, Pekka Tiainen, Aki Saariaho sekä Ilari
Rantakari.
1.11.2017 Juhani Klemetti aloitti rahastonhoitajana.
Projektipäällikkö Saila Hänninen on työskennellyt Transparencyllä helmikuun 1.2.2018
lähtien työkokeilussa.

7.2 Medianäkyvyys
TI Suomi onnistui lisäämään medianäkyvyyttä kuluneen kauden aikana runsaasti:
1.
2.
3.
4.

https://areena.yle.fi/1-4135218 1:00 minuutin kohdalla.
https://yle.fi/uutiset/3-9684849
https://yle.fi/uutiset/3-9881281
http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/transparency-suomen-puhe
enjohtaja-valtakunnansyyttajan-syyte-voi-vaikuttaa-suomen-maineeseen/
5. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3803296-lobbauksen-kilpavarustelun-maksaa-ai
na-kuluttaja
6. http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/puheenaihe-onko-suomessa-korruptiota/770060/
7. http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3798028/Jarjesto+vahvistaisi+virkamiesten+jaavaysk
ulttuuria++Vastapalveluksia+ei+tunnisteta+korruptioksi
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8. https://www.facebook.com/SuomenKuvalehti/videos/10155938874062847/UzpfSTE2
Mzk5ODE4Njk5MDUxNDoxNjAyMDE4Mjg5ODU1MTU2/?hc_ref=ARTnzKMSrjDCLiIj
Y9zEK8o2bO6FTvV92eE_bL01UyXpYozjFVGtLr4kkL4z85GmVKo&fref=nf
9. https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/suomi-on-edelleen-maailman-kolmanneksi
-vahiten-korruptoitunut-maa/6780662#gs.eFO7xDw
10. https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tutkija-suomen-pudotuksesta-korruptiorapo
rtissa-maassamme-saattaa-olla-vaaranlainen-vaikenemisen-perinne/6781664?_ga=2
.199552686.1208809131.1523352953-2064433210.1517825905#gs.M=H=fNY
11. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Korhonen oli haastateltavana MTV3:n
aamuTV:ssä huhtikuussa 2018 aiheena kevään aikana runsaasti otsikoissa olleet
suomalaiset
korruptiotapaukset.
https://www.katsomo.fi/sarja/huomenta-suomi-33001003/korruptio-kuriin-898021
12. https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/jarjesto-suomessa-ei-ole-katukorruptiota-m
utta-viranomaisten-kanssa-vaihdetaan-kylla-vastapalveluksia/6845900#gs.9CqUhOY
13. Hallituksen jäsen Pekka Tiainen oli maaliskuussa 2018 Alfatv:n haastattelussa
(http://alfatv.fi/). Haastattelun aiheena oli ulosottovirasto ja noin 4 mrd ulosotot
julkisen talouden mahdollisena vuotokohtana.
14. Osana seuraavan neljän vuoden toimintasuunnitelmansa laatimista, Transparency
International Suomi kartoitetaan tiedossa olevia julkisten rakenteiden konkreettisia
epäkohtia joihin saattaisi kannattaa puuttua vaikuttamistyöllä. Tätä varten on perustettu
vihjelinja, jossa voi anonyymisti ilmiantaa rakenteellisia korruptio epäilyjä, julkisen
talouden vuotokohtia, valkokauluskorruptiota, vastapalvelukset viranomaisen ja
yksityisen välillä, epäreilua julkista valmistelua tai vaikutusvallan väärinkäyttöä. Vihjelinja
avattiin koekäyttöön 28.3.2018. Vastauksia käytetään toimintasuunnitelman laatimiseen
ja yhdistyksen normaaliin vaikuttamistyöhön, ei yksittäisiin henkilöihin tai mahdollisiin
rikoksiin liittyvien asioiden edistämiseen. Vastauksissa annettua materiaalia ei välitetä
kolmansille osapuolille, vaan sitä käytetään yhdistyksen olemassa olevan
vaikuttamistoiminnan kohdistamiseen. http://vihjelinja.transparency.fi/ Vihjelinjakokeilun
kesto on yksi viikko. Mahdollisissa jatkotoimissa vihjeen jättäjä pääsee palaamaan
palveluun seuraamaan asian etenemistä.

8. Uudelleenakkreditointi
Osana uudelleenakkreditointiprosessia TI Suomi on lisännyt yhteistyötään Berliinissä
sijaitsevan sihteeristön kanssa ja sihteeristö on mahdollisuuksien mukaan tukenut toimintaa.
Joulukuussa 2017 on saatu ennakkoon nähtäväksi itsearviointilomake
uudelleenakkreditointia varten. Akkreditointiin liittyvää työtä on tehty maaliskuun 2018 aikana
ja dokumentit luovutetaan sihteeristölle huhtikuun 2018 aikana. TI Suomen uudelleen
akkreditointi täysivaltaiseksi maajärjestöksi tulee sihteeristössä käsittelyyn Kesäkuussa
2018.
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TILINPAATOS
01.01. -31.12.2017

Y-tunnus
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2221709-1
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TULOSLASKELiIA
1.1.-31.12.2017

1.1.-31 .12.20',16

-1 500,00
-14 330,67
-15 830,67

-6 270,35

VARSINAINEN TOITINTA

Va]sinaben toiminnan tuotot
Varainaisen toiminnan tuotot yhteensa

Va6inaiset toiminnan kulut
Henkil0st0kulut
Palkat ja palkkiot
Muut kulut

Vat€inaiset toiminnan kulut yhteensa

-6270,35

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tuotot
Jasenmaksutuotot
Varainhankinnan tuotot yhteense

240,00
240,00

2620,00

-15 590,67

-3 650,35

2 620,00

Varainhankinnan kulut
Varainhankinnan kulut yhteensa
TUOTTOJ KULUJMIIA

SIJOITUSJA RAHOITUSTOIUINTA
Sijoitus-ja rahoitustoiminnan tuotot
Korkotuolot
Sijoitus-ja rahoitustoiminnan kulut
Korkokulut

Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteense

0,22
-33,10
-33,10

-1,36
-1,14

YLEISAVUSTUKSET

Yleisavustukset
Avustus 1
Yleisavustukset yhteensd

11596,85

TILIKAUDEN YLIJ ALIJAAMA

-3 994,96

11 596,85

0,00

€

683,45
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TASE
3',t.12.2017

31.12.2016

21,85

VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAHISET

Lyhytaikainen
Verotilisaamiset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

8 870,72

0,03
68,82
'i 1 n20 27

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA

I

987,94

13 108,22

VASTAAVAA YHTEENSA

8 987,94

13 108,22

12 6'13,40

16 296,85

-3 994,96

-3 683,45

8 618,44

't2 613,40

Ostovelat
Lyhytaikainen yhteensa

379,50
379,50

494,82
494,82

VIERAS PAAOMA YHTEENSA

379,50

494,82

8 997,94

13 108,22

VASTATTAVAA
OMA PAAOMA
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voifto/ tappio

OMA PAAOMA YHTEENSA
VIERAS PAAOMA

Lyhytaikainen

VASTATTAVAA YHTEENSA
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TILINPAATOKSEN

LIITETTEDOT
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31.12.2017

TILINPAATOKSEN LAATIMUSTA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA2:2S)

Tilinpaatosta laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja menetelmet seka jaksotusperiaatteet ja -menetelmat.
Saamiset on arvostettu nimellisarvoon. kuitenkin enintaan todennak0iseen arvoon.

Avustukset ja rahastot
Tilikaudella saadut avustukset on tuloitettu kokonaisuudessaan tilikaudella.
Saadut avustukset ovat liittyneet prolektiin "Corporate engagement in fighting corruption and tax evasion".
Avustukset kirjattu tuloslaskelman eraan "yleisavustukset".

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:59)
31.12.2017

31.12.2016

'12 613,40

16 296,85

-3 994,96
8 6't 8,.t4

-3 683,45
12 513,40

Oman peeoman muutokset
Edellisten tilikausien yli-/alijeama
Tilikauden ylF/alUaeme
Oma paaoma 31.12.

A
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HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissa

.

paivana

kuuta 2018

Jaakko Korhonen

llari Rantakari

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Lyydia Kilpi

Janetta Vettenranta

Pekka Tiainen

Tanja Tudor

Venla Voutilainen

TILINPAATOSMERKINTA
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tanaan annettu kertomus.

Helsingissa

.

Paivena

kuuta 2018

Venla Mantysalo
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Luettelo tilikauden aikana keytetyista kirjanpitokirjoista:
Atk-peivakirja

Atk-paakirja
Tilinpaatos, sidottu
Tase-eriftelyt, sidottu

Tositteiden sairytystapa
Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja
sailytetaian arkistoituna arkistokansioissa paperitositteina
vahintaan kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana
on paattynyt eli 31.12.2023 asti.

kirjanpitoaineisto
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TASE-ERITTELYT 31.'12.20'17
sivu
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

Ostovelat, lyhytaikalnen

Esooossa 06.maaliskuuta 201 8

Niina Lindgren
TilitoimistoLindgren

117,22

7

8 880,72

7

379,50
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MUUT SAAMISET
Verotilisaamiset
Verotilinsaldo 31.12.2017
Sosiaalitu rvamaks uiet 20 1 7

21 ,60

Saldo 31.12.

21,85

Muut saamiset
Elisa Oy webhotelli 1.1.-12.11 .2018
Saldo 31.12.

95,37
95,37

MUUT SAAMISET YHTEENSA 31.12.

RAHAT JA PANKKISAAMISET
Kassa
Aktia Fl71 4055 4320 0601 46
Saldo 31.12.

LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA
OSTOVELAT
Tilitoimisto Lindgren
Aktia pankki Oy - palvelumaksut 1212017
Saldo 31.12.

117,22

1,70
8 879,02

I

880,72

372,00
7 ,50
379,50

Aika:
27.4.2017 klo 18.00
Paikka: Globaalikeskus, Siltasaarenkatu 4, 7 krs.
Paikalla: Tommi Niinimäki, Ilari Rantakari, Jaakko Korhonen, Salla Nazarenko, Janetta Vettenranta,
Pekka Tiainen, Ilmari Larjavaara,
Poissa: Venla Mäntysalo, Joonas Pekkanen

1. Alkutoimet
○

Kokouksen avaus klo 18:1

2. Kokouksen järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien
sekä ääntenlaskijoiden valinta
○ puheenjohtajaksi Lyydia Kilpeä
○ sihteeriksi Jaakko Korhosta.
○ pöytäkirjantarkastajien Ilmari Larjavaara, Janette Vettenranta.
○ ääntenlaskijat samat kuin pöytäkirjantarkastajat.
○ Päätetty.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
○

Todettiin laillisuus.

4. Asialistan hyväksyminen
○ Hyväksytty.
5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon
esittäminen
○ Esittelijä: Tommi Niinimäki
○ Tausta: Lausuntoja on annettu paljon. Samoin on näytty julkisuudessa. Tarkempi
toimintakertomus ohessa. On pidetty tapaamisia sidosryhmien kanssa ja pidetty
avoimuustoimijoihin yhteyttä kansainvälisesti. Oltu kolmen edustajan toimesta OECD
lahjonnan vastaisen sopimuksen implementoinnissa kuultavana vertaisarvioinnissa.
Pyritty rakentamaan yhteistyötä yhteistyötahojen kanssa. Rahoitusta on haettu mutta
ei saatu. Projektitoimintaa on kuitenkin käynnistetty useissa projekteissa joten
substanssiperusteita uusiin hakemuksiin on. On myös laadittu positiopapereita ja
parannettu sosiaalisen median näkyvyyttä. TI Suomi on myös uudelleenakkreditoitu
kansainvälisessä organisaatiossa.
○ Keskustelu:
i. Kiitetään hallitusta ja erityisesti puheenjohtajaa tuotteliaasta vuodesta.
ii. Akkreditointilinjausta on muutettu niin että toiminnan aktiivisuuden perusteella
tarkastellaan kriteerit ja uudelleenarvioidaan maaorganisaation jäsenstatus.
Mikä on odotettavissa oleva kehityslinja? Suomi tukee TI Internationalia
useilla sadoilla tuhansilla, mutta TI Suomi ei saa julkista tukea Suomen
julkishallinnolta. On saatu kuitenkin positiivista palautetta nyt akkreditoidun
aseman täyttämisestä.
iii. Sihteeristöltä on saatu viestiä että saataisiin sihteeristön kautta rahallista
tukea.
○ Päätös: Kirjataan toimintakertomus tiedoksi.
6. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden käsittely
○ Esittelijä: Ilmari Larjavaara
○ Esitys: Esitelty tilinpäätös ja esitelty uusittua laskuhyväksyntämenettelyä.
○ Keskustelu:
i. Tutkittu tilinpäätöstä. Tappiota on kirjatti kolmisen tuhatta euroa.
ii. Rahaa on käytetty tietoisesti, ja sillä on saatu näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

iii. Tavoitebudjetin mielekkyydestä käytiin keskustelua.
Päätös: Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vapautetaan hallitus
vastuusta.
7. Transparency Internationalin toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely.
Talousarvion esittely
○ Voisiko olla kaksi yhdistyskokousta, syksyllä budjettikokous ja keväällä
tarkastuskokous, koska toiminnassa on tehty 3000 euroa tappiota?
i. Tuleva hallitus halutessaan käsittelee esityksen.
○ Mitä suunnitellussa hallintosäännössä tulisi huomioda?
○ Mitkä olisi perustelut saada ministeriötason rahoitusta?
○ Miten tapahtuma-, projekti- ja työryhmätoimintaa saisi aktivoitua?
○ Hallintopäällikkö, hanketoiminnan aktivointi ja yritysfoorumi talousarviossa toiveena.
○ Korruptionaiheita on tiedossa paljon. Finanssialan valvonta voisi olla huolellisempaa.
Samoin kaavoitustoiminnan käytännöt. Julkisten varojen rahahyödyn jakaminen
herättää kysymyksiä. Jaettiin tulevan hallituksen käyttöön lyhyt raportti työnimellä
“Tulevaisuuden Suomi ilman korruptiota”.
i. Suositellaan tulevaa hallitusta ottamaan esitys käsittelyyn.
○ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio.
8. Jäsenmaksun esittäminen ja vahvistaminen
○ Vahvistetaan jäsenmaksu.
9. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
Hallituksella on 6-8 jäsentä. Tommi Niinimäki ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi.
○ Puheejohtajaksi esitetty Ilari Rantakaria
○ Puheejohtajaksi esitetty Jaakko Korhosta
○ Keskustelu: Esitetyt ovat käytettävissä. Ehdokkaat esittelivät itseään.
○ Päätös puheenjohtajasta: Valittu Jaakko Korhonen, varapuheenjohtajaksi Ilari
Rantakari.
○ Esitys hallituksen jäsenistä:
i. ○ Päätetty hallituksesta esitetyn mukaan.
10. Tilintarkastajan valinta
○ Esitetty BDO Ari Lehto, nykyinen tilintarkastaja.
11. Muut asiat
○ Hallitus järjestää järjestäytymiskokouksen.
12. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 20:08
○

