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Korruptionvastainen yhteistyöverkosto

 Verkoston perustamisen taustalla GRECOn antama suositus. 

 Korruptionvastainen yhteistyöverkosto on oikeusministeriön asettama ja 
koordinoima yhteistyöelin, jonka jäsenet toimivat aktiivisesti 
korruptionvastaisen työn edistämiseksi. 

 Verkoston toimikausi on 1.2.2019 - 31.12.2021.

 Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tehtävänä on edistää korruptiota 
ennaltaehkäisevää ja korruptionvastaista toimintaa sekä tehdä 
korruptionvastaiseen toimintaan liittyviä aloitteita



Korruptionvastainen yhteistyöverkosto 

OM TEM SM EK SAK TI

OKM Kuntaliitto VKST VNK Keskuskauppa
kamari Yrittäjät

UM KRP SUEK PLM VM EOA

STM KKV VERO TULLI HEUNI
POHA



Korruptionvastainen 
yhteistyöverkosto

 lisätä tietoa korruptiosta, korruption torjunnan tärkeydestä ja 
korruptionvastaisesta ohjeistuksesta

 seurata ja edistää kansainvälisten korruptionvastaisten sopimusten 
täytäntöönpanoa

 edistää korruptiota koskevaa tutkimusta

 edistää ja seurata korruptionvastaisen yhteistyöverkoston 
korruptionvastaista strategiaa.



Strategia 
prosessin 
tausta

01/2015: Strategiatyöryhmän perustaminen 

Toimijoiden (ml. verkoston) kuuleminen, keskustelut OM:n
sisällä

06/2016: yhteistyöverkoston hyväksymä strategia-asiakirja 

09-10/2016: Julkinen lausuntokierros

11/2016: verkosto hyväksyy lausuntojen perusteella muokatun 
strategia-asiakirjan

Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu 2017…



Strategia 
prosessin 
tausta

11/2019 Strategiatyöryhmän perustaminen 

4/2020 Valmistelu- ja ohjausryhmän asettaminen

4.6.2020 Valmistelu- ja ohjausryhmän ensimmäinen kokous

…



Strategian 
keskeiset 
hankkeet

Viranomaisrakenteiden vahvistaminen ja selkeyttäminen 
sekä yhteistyön parantaminen

Korruptiotietoisuuden lisääminen

Läpinäkyvyyden lisääminen

Korruptiotapausten paljastumisen tehostaminen 

Korruption torjuntaan liittyvän lainsäädännön 
toimivuuden selvittäminen ja kehittäminen

Korruptioon ja sen torjuntaan liittyvän tutkimuksen 
edistäminen



Tavoitteena luottamuksen vahvistaminen

 Poliittinen toiminta ja vaikuttaminen keskeinen osa toimivaa demokratiaa

 Korruptionvastaisilla toimilla tavoitteena vahvistaa poliittisen 
päätöksenteon uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta poliittiseen 
toimintaan avoimuuden ja valvonnan keinoin

 kiinnostus vaaleja ja sitä kautta koko poliittista 
päätöksentekoprosessia kohtaan lisääntyy. 



Korruptiontorjunta puolue- ja 
vaalirahoituksessa

 Paikallisjärjestöjen kautta kulkevan  vaali-ja puoluerahoituksen 
avoimuutta ja valvontaa tulisi lisätä nykyisestä. 

 Paikallisyhdistyksille velvoite julkaista tilinpäätöstiedot
 Paikallisyhdistykset VTV:n valvonnan piiriin

 Valvojan toimintaedellytysten parantaminen ja valvonnan 
tehostaminen
 VTV:lle tietojensaantioikeus luottolaitoksilta ja muilta relevanteilta 

kolmansilta tahoilta.



Korruptiontorjunta puolue- ja 
vaalirahoituksessa

 Vaali-/ kampanjatili

 Vaalirahoituslakiin lisätään säännös siitä, että kaikissa vaaleissa 
ehdokkaana oleville henkilöille tulee avata erillinen pankkitili 
käytettäväksi vaalitilinä. Ehdokkaalle vaaleissa käytettäväksi osoitetut 
lahjoitukset tulee maksaa kyseiselle vaalitilille.
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