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KORRUPTIONVASTAIN EN VHTEISTVÖVERKOSTO 

Asettaminen 
Oikeusministeriö on tänään asettanut korruptionvastaisen yhteistyöverkoston. 

Toimikausi 
16.2.2016 - 31.12.2018 

Tausta 
Korruption vastainen yhteistyöverkosto asetettiin ensi kerran vuonna 2002. Verkoston 
toimintaa jatkettiin viimeksi 31.12.2015 asti. Verkoston perustamisen taustalla oli 
aikanaan Euroopan neuvoston yhteyteen perustetun korruptionvastaisen toimielimen 
(GRECO) antama suositus. GRECOn suosituksen mukaan sen jäsenmailla tuli olla 
yhteistyöelin, jonka tehtävänä on ennen kaikkea korruptionvastaisen tiedon ja 
käytäntöjen vaihto eri viranomaisten välillä. 

Suomi on osapuolena myös YK:n korruptionvastaisessa yleissopimuksessa. Yleissopimus 
edellyttää sekin korruptionvastaisen toimielimen perustamista. Toimielimen tulee 
sopimuksen mukaan muun muassa ottaa käyttöön ja edistää tehokkaita käytäntöjä 
korruption torjumiseksi sekä lisätä ja jakaa tietoa korruption torjunnasta. 
Yhteistyöverkostolla on ollut tärkeä tehtävä korruptionvastaisen poikkihallinnollisen 
yhteistyön edistämisessä. 

Tavoite 
Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että 
korruptiota esiintyy Suomessa mahdollisimman vähän. 

Tehtävä 
Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tehtävänä on: 

- edistää korruptionvastaista toimintaa, suunnitella Suomelle korruption vastainen 
strategia ja toimintasuunnitelma sekä tehdä korruption vastaiseen toimintaan 
liittyviä muita aloitteita; 
lisätä tietoa korruptiosta, korruption torjunnan tärkeydestä ja 
korruptionvastaisesta ohjeistuksesta valtio-, kunta ja yksityisellä sektorilla; 
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- seurata ja edistää kansainvälisten korruptionvastaisten sopimusten (YK:n 
lahjonnan vastai~en yleissopimus, OECD:n lahjonnan vastainen yleissopimus ja 
Euroopan neuvoston rikos- ja siviili oikeudelliset korruption vastaiset sopimukset) 
ja niiden noudattamista valvovien kansainvälisten toimielinten asettamien 
velvoitteiden täytäntöönpanoa; 

- käsitellä Suomen korruptioon ja korruption torjuntaan liittyviä kantoja ja tuottaa 
materiaalia päätöksenteon tueksi; sekä 

- seurata ja edistää korruptiota koskevaa tutkimusta 

Organisointi 
Puheenjohtaja: 
apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, oikeusministeriö 

Jäsenet: 
neuvotteleva virkamies Catharina Groop, oikeusministeriö (sihteeri) 
neuvotteleva virkamies Mika Appelsin, oikeusministeriö 
neuvonantaja Tomi Särkioja, ulkoasiainministeriö 
poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäministeriö 
hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö 
tarkastusasiantuntija Toni Tiala, valtiovarain controller -toiminto 
neuvotteleva virkamies Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö 
hallitussihteeri Tapani Aaltela, sosiaali- ja terveysministeriö 
kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulander, opetus- ja kulttuuriministeriö 
rikostarkastaja Jukka Korkiatupa, Keskusrikospoliisi 
valtionsyyttäjä Jukka Rappe, Valtakunnansyyttäjänvirasto 
sisäinen tarkastaja Hannu Kananen, Tulli 
ylitarkastaja Petri Lehtonen, Verohallinto 
lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari 
johtaja Hannu Rautiainen, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ry. 
lakimies Mervi Kuittinen, Suomen Kuntaliitto 
johtaja Matti Joutsen, HEUNI 
IPR-Iakimies Jukka Kivitie, Transparency International Suomi ry 
ylitarkastaja Jenni Juslen, Poliisihallitus 
ekonomisti Erkki Laukkanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) ry. 
tutkimuspäällikkö Antti Norkela, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto 

Asia ntu nti ja jäsen et: 
esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
erityisasiantuntija Juuso Oilinki, oikeusministeriö 
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Työryhmän kokoonpano ei täytä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a 
§:ssä säädettyä vaatimusta, jonka mukaisesti valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa 
vastaavissa toimielimissä tulee olla vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Kaikilla 

työryhmässä edustettuna olevilla tahoilla ei ollut esittää työryhmän toimeksiannon alaan perehtyneitä 
naispuolisia jäsenehdokkaita, minkä vuoksi kiintiövaatimuksesta poikkeamiselle on lain kohdassa 

tarkoitettu erityinen syy. 

Oikeusministeri 
h~ 
() Jari Lindström 

J?(L'~ 
Arto :uja~a 1 Osastopäällikkö 

JAKELU 
Uuden korruption vastaisen yhteistyöverkoston jäsenet 

TIEDOKSI 
Oikeusministeriö 
Ulkoasiainministeriö 
Sisäasiainministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarainministeriön controller-toiminto 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Opetus- ja Kulttuuriministeriö 
Keskusrikospoliisi 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Tullihallitus 
Verohallinto 
Keskuskauppakamari 
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ry. 
Suomen Kuntaliitto 
HEUNI 
Transparency International Suomi ry. 
Poliisihallitus 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) ry. 
Kilpailu- ja Kuluttajavirasto 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
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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 sen jäsenmailla 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 yleis sopimus, OECD:n lahjonnanvastainen yleissopimus ja 
Euroopan neuvoston rikos- ja siviili oikeudelliset 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 toimi elinten 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, Valtakunnansyyttäjänvirasto 
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 OUus, HEUNI 
IPR-Iakimies Jukka Kivitie, Transparency Suomi ry 

Oikeusministeri 
~"v[l~)p._~ 
Anna-Maja I-f.enrik~o"{IJ 

Kansliapäällikkö 
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JAKELU yhteistyöverkoston jäsenet 

TIEDOKSI Oikeusministeriö 
Ulkcasiainministerlö 
Sisäasiainministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarainministeriön centroller-toiminto 
Työ- ja einkeinoministeriö 
Keskusrikospoliisi 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Tullihallitus 
Verohallinto 
Keskuskauppakamari 
Elinkeinoelämän keskusliitto 
Suomen KuntaIiitto 
HEUNI 
Transparency Suomi ry 




