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Miksi sidonnaisuudet ovat ongelma 

• Päätöksenteon riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaaminen 

estämällä epäasiallinen vaikuttaminen päätöksentekoon 

– Erityisen tärkeää julkisessa hallinnossa ja tuomioistuimissa 

– Lainsäädännössä useita säännöksiä jotka  koskevat päätöksentekijän 

esteellisyyttä 

• Yrityksissä pyritään estämään  yrityksen ja sen työntekijöiden, johdon ja 

tilintarkastajien luottamussuhde.  

– Lahjonta elinkeinotoiminnassa.  

– Listayhtiöissä kiinnitetty yhä enemmän huomiota hallituksen 

riippumattomuuteen. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (corporate 

Governance) 

– Yrityksissä yhä laajemmin sisäisiä ohjeistuksia (code of conducts/ethics)  

luottamusta vaarantavien sidonnaisuuksien välttämiseksi 
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Kolmas sektori  

• Keskustelua liiallisista sidonnaisuuksista ja niiden kielteisistä vaikutuksista 

käydään yhä useammin kolmannen sektorin toimijoiden (säätiöt, järjestöt) 

keskuudessa 

• Vaikka esteellisyydestä ei olekaan nimenomaisia lakiin tai sääntöihin 

perustuvia ohjeita, kysymys on yhä useammin  organisaation 

luotettavuudesta, riippumattomuudesta ja uskottavuudesta 

• Liiallisten sidonnaisuuksien tuoma kielteinen julkisuus ja maineen menetys 

voi olla oikeudellisia seuraamuksia huomattavasti vakavampi sanktio 
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Sidonnaisuus ja esteellisyys 

• Oikeudellisesti esteellisyys tarkoittaa lakiin tai muuhun säännökseen 

perustuvaa estettä osallistua päätöksentekoon 

– Henkilö on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan että tämä suhde 

saattaa vaarantaa henkilön puolueettomuuden 

– Esteellisyys ei rajoitu vain itse päätöksentekoon vaan koko asian 

käsittelyyn ja myös läsnäoloon 

• Lainsäädännössä useita esteellisyysperusteita.  

– Keskeisin on hallintolaki.  

– Esteellisyysperusteita mm. osallisuus, hyöty/haitta, palvelussuhde, 

edustaminen, yhteisön hyöty/haitta tai muusta erityisestä syystä 

luottamus puolueettomuuteen vaarantunut 

– Henkilöpiirin määrittely 

• Muuta lainsäädäntöä: kuntalaki, oikeudenkäymiskaari, esitutkintalaki 
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Sidonnaisuuden laaja määrittely 

• Elinkeinoelämän itsesääntely 

– Listayhtiöiden hallituksen jäsenten riippumattomuus 

– Tavoite: hallituksen toimittava yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien 

etujen mukaisesti 

– Hallituksen enemmistön riippumattomuus yhtiöstä 

– Kahden enemmistöön kuuluvista oltava lisäksi riippumattomia yhtiön 

merkittävistä osakkeenomistajista 

• Poliittiset sidonnaisuudet 

– Kuuluminen poliittiseen puolueeseen tai eturyhmään ei sellaisenaan  

tarkoita esteellisyyttä osallistua päätöksentekoon 

– Poliittiset sidonnaisuudet ( ml. poliittisesti nimitetyt virkamiehet) tai 

järjestöjen edustajat  nähdään esteellisinä liiallisten sidonnaisuuksiensa 

vuoksi.  

• Oikeudellisen ja tosiasiallisen sidonnaisuuden välinen ero hämärtymässä 
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Lisää tähän otsikko 
Sidonnaisuudet suomalaisessa yhteiskunnassa 

• Sidonnaisuudet joilla on oikeudellisia seuraamuksia 

– Lainsäädännössä ilmenevät korruptiiviset ilmiöt 

– Julkisen hallinnon esteellisyyssäännökset, kartellit, sisäpiiritiedon väärinkäyttö, 

lahjonta julkisella ja yksityisellä sektorilla, virka-aseman väärinkäyttö 

• Epäeettiset sidonnaisuudet 

– Suomalaisen korruption erityispiirre ovat Hyvä Veli –verkostot: vääristyneet 

verkostot 

– Pörssiyhtiöiden hallitusten riippumattomat jäsenet 

– Toimialojen itsesääntely 

– Yrityskohtaiset ohjeistukset (esim. rakennusala, ostajat) 

• Hyväksyttävät sidonnaisuudet 

– Verkostoituminen, suorat yhteydet yhteiskunnan eri toimijoiden välillä 

– Vahva sosiaalinen pääoman on oikein käytettynä Suomen kaltaisen pienen maan 

suhteellinen etu 
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Hyvä Veli –verkostot ja korruptio 

• Suomessa laajimmin levinnyt epäeettisen toiminnan muoto 

• Tunnusomaista 

– Palveluksia ei makseta rahalla 

– Perustuvat vahvoihin henkilökohtaisiin ja epämuodollisiin  yhteyksiin 

– Keskinäisten etujen yhteys 

• Onko kysymys korruptiosta 

– Hyvä veli –verkostot eivät ole oikeudellinen vaan eettinen kysymys 

– Korruptio on yksityisen tai julkisen vallan väärinkäyttöä yksityisten 

etujen ajamiseksi tai edistämiseksi joko omaksi tai jonkun toisen eduksi 

– Hyvä Veli verkostot ovat väärinkäytettynä yksi korruption muoto mutta ei 

sellaisenaan oikeudellisesti sanktioitu   
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Miksi Hyvä Veli verkostot ovat ongelmallisia 

• Pienen maan pienet piirit 

– Kaikki tuntevat toisensa ja monella useita rooleja 

– ”Suomi ei ole maa vaan klubi” 

• Kansalaisten epäluottamus:  

– Kansalaisista 60 % arveli olevan Suomelle yleinen korruptiomuoto 

– Kansalaisista 45 % arvioi päättäjien ja talouselämän välillä olevan liiallisia  

yhteyksiä (Vaasan yliopisto 2009) 

– Epäluotettava kuva päätöksenteon tasapuolisuudesta 

• Asiat ovat sitä, miltä ne näyttävät 

– Suljetut verkostot luovat epäilyjä siitä, että todellinen päätöksenteko tapahtuu 

muualla kuin muodollinen ja todelliset perusteet jäävät julkistamatta 

– Mielikuvat hallitsevat yhä enemmän julkista keskustelua ja erityisesti 

verkkokeskustelua  julkisuus tuo sidonnaisuudet yhä useammin kaikkien 

arvioitaviksi 

 

 

 



Lisää tähän otsikko 
Sidonnaisuuksien monet muodot 

• Taloudellisen ja poliittisen eliitin keskinäinen yhteistyö 

• Poliitikkojen keskinäinen ja elinkeinoelämän keskinäinen 
yhteistyö 

• Yhteiset harrastukset, perhesiteet, koulukaverit, armeijakaverit, 
ystävyyssuhteet, jne. 

• Ei ole yleistä sääntöä milloin myönteinen verkostoituminen 
muuttuu epäeettiseksi korruptiiviseksi sidonnaisuudeksi: yhä 
enemmän julkisuus ja mielikuvat ratkaisevat 

• Syytä muistaa, ettei yksikään julkinen tai yksityinen päätös synny 
tyhjiössä: kaikkia päätöksentekoon vaikuttavia sidonnaisuuksia 
on mahdotonta jäljittää eikä niitä useinkaan edes mielletä 
epäeettisiksi 

• Silti; julkisuuden tuomio voi olla ankara 



Mitä voisi tehdä 
  

• Muodollisten sidonnaisuuksien ohella yhä enemmän huomiota 

tosiasiallisiin sidonnaisuuksiin 

• Lisää sääntelyä: Sopimattomien sidonnaisuuksien tarkka 

määrittely laissa voi olla vaikeaa 

• Eettinen sääntely voisi tarjota lisäohjeita: toimialat, yritykset 

– Kriittinen itsearviointi tulee lisääntymään: päättäjien pyrittävä välttämään 

tilanteita, jotka näyttävät epäilyttäviltä (Esim. Reijo Karhinen ilmoitti 

vetäytyvänsä eläkeyhtiön hallituksesta) 

– Toimittava omien sääntöjen mukaan: ei tarvetta jälkikäteen selitellä 

 



Avoimuus ratkaisuna 

• Avoimuus on kasvava trendi:  
– Sidonnaisuuksia on yhä vaikeampi pitää julkisuudelta piilossa  

– Asiat tulevat julkisuuteen yhä helpommin ja nopeammin 

• Kaikkea ei voi julkistaa 
– Yksityisyyden suoja, liikesalaisuudet 

• Sidonnaisuuksien aktiivinen ilmoittaminen on syytä toteuttaa 
vapaaehtoisesti 

• Tiedonsaanti tehtävä helpoksi 
– Sidonnaisuusilmoitukset julkistettava siten että niitä ei piilotella 

nettisivuille 

• Suomessa on hyvä julkisuuslaki mutta viranomaiset soveltavat 
sitä suppeasti 
– Julkisten tietojen luovuttamiselle asetetaan liian usein perusteettomia 

rajoituksia tai vaaditaan perusteluja  

 

 

 

 

 



 

 

 

KIITOS MIELENKIINNOSTA 

 
Pentti Mäkinen 

pentti.makinen@transparency.fi  

mailto:pentti.makinen@transparency.fi
mailto:pentti.makinen@transparency.fi

