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Jakelussa mainituille

JÄSENEN NIMEÄMINEN KORRUPTIONVASTAISEEN YHTEISTYÖVERKOSTOON

Oikeusministeriön asettamana on toiminut korruptionvastainen yhteistyö verkosto, jonka
nykyinen toimikausi päättyy 31.12.2015 (nykyisen verkoston asettamiskirje liitteenä).
Oikeusministeriön on tarkoitus asettaa uusi yhteistyöverkosto ajaksi 1.1.2016 -
31.12.2018 jatkamaan poikkihallinnollista korruptionvastaista yhteistyötä.

Korruptionvastaisen verkoston tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että korruptiota
esiintyy Suomessa mahdollisimman vähän. Verkoston tehtävänä tulee edelleen olemaan
korruptionvastaisen toiminnan ja tätä koskevien aloitteiden edistäminen,
korruptionvastaisen tietoisuuden lisääminen eri sektoreilla, kansainvälisten
korruptionvastaisten sopimusten ja niiden noudattamista valvovien kansainvälisten
toimielinten antamien velvoitteiden ja suositusten täytäntöönpanon seuranta ja
edistäminen sekä korruptiota koskevan tutkimuksen edistäminen ja seuranta. Verkosto
tekee esityksiä korruptionvastaisiksi toimiksi.

Toivomme, että verkostoon nimettäisiin jäseniä, joilla on hyvä tuntemus korruption
ehkäisemisestä omalla hallinnonalallaan ja mahdollisuus vaikuttaa taustaorganisaationsa
kannanmuodostukseen korruptio asioissa.

Edustajaa nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon, että verkostossa tulee olla naisten
ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaisesti molempien
sukupuolten riittävä edustus. Toivomme siksi teidän nimeävän ehdokkaaksi sekä miehen
että naisen.

Ehdotuksenne verkoston jäseniksi pyydämme lähettämään oikeusministeriön
kriminaalipoliittiselle osastolle (katriina.kiviharju@om.fi) viimeistään 16.11.2015.
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KORRUPTIONVASTAINEN YHTEISTYÖVERKOSTO

Asettaminen

Oikeusministeriö on tänään asettanut korruptionvastaisen yhteistyöverkoston.

Toimikausi
10.2.2014 - 31.12.2015

Tausta

Korruption vastainen yhteistyöverkosto asetettiin ensi kerran vuonna 2002. Verkoston
toimintaa jatkettiin viimeksi 31.12.2013 asti. Verkoston perustamisen taustalla oli aika-
naan Euroopan neuvoston yhteyteen perustetun korruptionvastaisen toimielimen (GRE-
CO) antama suositus. GRECOn suosituksen mukaan senjäsenmailla tuli olla yhteis-
työelin, jonka tehtävänä on ennen kaikkea korruptionvastaisen tiedon ja käytäntöjen
vaihto eri viranomaisten välillä.

Suomi on osapuolena myös YK:n korruptionvastaisessa yleissopimuksessa. Yleissopi-
mus edellyttää sekin korruptionvastaisen toimielimen perustamista. Toimielimen tulee
sopimuksen mukaan muun muassa ottaa käyttöön ja edistää tehokkaita käytäntöjä kor-
ruption torjumiseksi sekä lisätä ja jakaa tietoa korruption torjunnasta,

Yhteistyöverkostolla on ollut tärkeä tehtävä korruptionvastaisen poikkihallinnollisen yh-
teistyön edistämisessä. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa on sitouduttu
vahvistamaan korruptionvastaista toimintaa johtavaa viranomaisverkostoa.

Tavoite

Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että kor-
ruptiota esiintyy Suomessa mahdollisimman vähän.

Tehtävä

Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tehtävänä on:
edistää korruptionvastaista toimintaa, suunnitella Suomelle korruption vastainen
ohjelma ja tehdä korruption vastaiseen toimintaan liittyviä muita aloitteita;
lisätä tietoa korruptiosta sekä korruptionvastaisesta ohjeistuksesta valtio-, kunta-
ja yksityisellä sektorilla;
käsitellä Suomen kantoja kansainvälisten korruptionvastaisten sopimusten (YK:n
lahjonnanvastainen yleissopimus, OECD:n lahjonnanvastainen yleissopimus ja
Euroopan neuvoston rikos- ja siviilioikeudelliset korruptionvastaiset sopimukset)
ja niiden noudattamista valvovien kansainvälisten toimielinten asettamiin vel-
voitteisiin sekä tuottaa materiaalia päätöksenteon tueksi;
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seurata ja edistää kansainvälisten korruptionvastaisten sopimusten ja niiden nou-
dattamista valvovien kansainvälisten toimielinten asettamien velvoitteiden täy-
täntöönpanoa;sekä
seurata ja edistää korruptiota koskevaa tutkimusta

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös korruptiolIe riskialttiiden alojen ja tilanteiden kar-
toittaminen, jotta niihin voidaan puuttua. Vastuu kartoituksen laatimisesta kuuluu nyt
asetettavalle verkostolle.

Organisointi

Puheenjohtaja:
apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, oikeusministeriö

Jäsenet:
neuvotteleva virkamies Juha Keränen, oikeusministeriö, sihteeri
neuvotteleva virkamies Mika Aalto, oikeusministeriö
ulkoasiainneuvos Matti Kääriäinen, ulkoasiainministeriö
neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, sisäministeriö
hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija Mikko Helkiö, valtiovarain controller -toiminto
hallitusneuvos Johanna Lähde, työ- ja elinkeinoministeriö
hallitussihteeri Tapani Aaltela, sosiaali- ja terveysministeriö
tarkastusneuvos Sari Korpimies, opetus- ja kulttuuriministeriö
rikoskomisario Jouni Hirvonen, Keskusrikospoliisi, sihteeri
valtionsyyttäjä Jukka Rappe, Yaltakunnansyyttäjänvirasto
lakimies Merja Maijala-Liljestrand, Tulli
johtava perinnän asiantuntija Tuija Vigren, Verohallinto
lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari
johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
lakimies Mervi Kuittinen, Suomen Kuntaliitto
erikoissuunnittelija Natalia Ollus, HEUNI
IPR-lakimies Jukka Kivitie, Transparency Suomi ry

Oikeusministeri

Kansliapäällikkö



3(3)

JAKELU yhteistyöverkoston jäsenet

TIEDOKSI Oikeusministeriö
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Keskusrikospoliisi
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Tullihallitus
Verohallinto
Keskuskauppakamari
Elinkeinoelämän keskusliitto
Suomen Kuntaliitto
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Transparency Suomi ry


