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Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston työjaoston kokous 1/2016  
 
 
Aika  keskiviikko 1.6.2016 klo 14-15:45 

 
Paikka Oikeusministeriö, kriminaalipoliittinen osasto, Mannerheimintie 4, 4. krs.  
 
Osallistujat  Aarne Kinnunen (OM) – puheenjohtaja 

Catharina Groop (OM) – sihteeri 
Juuso Oilinki (OM) 
Petri Lehtonen (Verohallinto) 
Mika Antosalo (KRP) 

 
Poissa  Antti Norkela (KKV) 

 
  
 

1. Kokouksen avaus ja asialista 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:05. Asialista hyväksyttiin.  

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja tiedoksi  

Edellisen kokouksen pöytäkirja oli lähetetty uuden työjaoston jäsenille tiedoksi.  
 

3. Yhteistyöverkoston 8.6.2016 pidettävän kokouksen suunnittelu  

Yhteistyöverkoston seuraava kokous pidetään 8.6.2016, kokouksessa on tarkoitus hyväksyä 
korruption vastainen strategia yhteistyöverkoston asiakirjaksi. Strategia-asiakirjaa pitää kuitenkin 
vielä muokata. Puheenjohtaja kertoi OM:n kansliapäällikön strategialuonnosta koskevasta 
palautteesta: 

 Strategian sijasta olisi ehkä syytä puhua ”toimintasuunnitelmasta”, sillä hallituksen linjana on 
ollut, ettei uusia strategioita hyväksytä.  

 Asiakirjaan voisi sisällyttää osio, jossa kerrotaan strategiaprosessista (työryhmän 
perustamisesta, jäsenistä, toimikaudesta jne.). 

 Toimenpiteitä on paljon/liikaa, joitakin toimenpiteitä voisi yhdistää. 
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 Tiettyjen toimenpiteiden kohdalla tulee todeta, ettei niitä voi implementoida ilman 
lisäresursseja. 

 Määritelmä on haasteellinen  

 Tietyistä toimenpide-ehdotuksista pitää vielä käydä keskustelua OM:n lainvalmisteluosaston 
(LAVO) ja demokratiayksikön (DKY) kanssa. 

Todettiin, että Groop on yhteydessä LAVO:on ja DKY:hyn. Strategia-asiakirjaa muokataan vielä 
KPO:ssa, jonka jälkeen yhteistyöverkoston jäsenille lähetetään uusi versio (määräaika 6.6.2016).  

Yhteistyöverkoston kokouksen toisena aiheena on valtiovarainministeriön korruption vastainen työ: 

 Arvot arjessa, virkamiehen etiikka – ajankohtaista VM:n henkilöstö- ja hallinto-
politiikkaosaston työstä (Kirsi Äijälä) 

 Virkamiesetiikan tila 2016 - ministeriöiden ja virastojen johdolle ja henkilöstölle tehdyn 
kyselyn tuloksia (Timo Moilanen). 

Strategian käsittelyyn ja hyväksymiseen tulee varata tarpeeksi aikaa. Groop ilmoittaa VM:n 
edustajalle, että edellä mainittuihin esityksiin mahdollisesti jää arvioitua vähemmän aikaa.  

 
 

4. Keskustelu yhteistyöverkoston syksyn kokousten teemoista ja tavoitteista 

Työjaosto totesi, että yhteistyöverkoston syksyn ensimmäinen kokous pidetään Verohallinnossa, 
jolloin Verohallinto kertoo omasta korruption vastaisesta työstään. Vuoden viimeisen kokouksen 
pitopaikka ja teema ovat edelleen auki. Jos strategiaa hyväksytään, verkoston kokouksissa 
keskitytään strategian täytäntöönpanon käynnistämiseen ja seurantaan. Syksyn ensimmäiseen 
kokoukseen mennessä pohditaan painopisteitä täytäntöönpanon näkökulmasta.    

 
5. Muut asiat  

 
Muita asioita ei ollut.  
 

6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 15:45. Työjaoston seuraavan kokouksen päivämäärä on edelleen auki. Sihteeri 
lähettää doodle-kyselyn työjaoston jäsenille.  

 

………………………………………………… 


