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Mitä korruptio on? 

• Valta-aseman väärinkäyttöä yksityisen edun 
saavuttamiseksi 

• Ilmiön piiriin kuuluvia tekoja arvioidaan virka- ja 
lahjusrikosten sekä petos-, kavallus-, rahanpesu- ja 
sisäpiiririkosten tunnusmerkistöillä 
– rikoslaki ei tunne 'korruptio' sanaa 

• Kaikki korruptiivinen toiminta ei ole 
rikosoikeudellisesti rangaistavaa 
– toiminta voi olla silti hallinnollisesti ja 

moraalisesti moitittavaa tai hyvän hallintotavan 
vastaista  
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Korruption tasot ja tietolähteet 
(Leppänen, A. ja Muttilainen, V. 2012) 
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Poliisin tietoon tullut korruptiorikollisuus 
Suomessa 2007-2010 (Leppänen, A. & Muttilainen, V. 2012)  

• Tarkoituksena seurantamenetelmän kehittäminen  
• Poliisiasiain tietojärjestelmä, 2007-2010 tapahtuneet 

rikosepäilyt, joiden tutkinta on päättynyt 
• Etsittiin rikosilmoituksia, joissa kuvatut rikosepäilyt 

voidaan määritellä vastuullisen aseman väärinkäytöksi 
yksityiseksi eduksi 

• Poliisin tietoon tuli tarkasteluajanjaksolla 469 
korruptioon viittaavaa rikosilmoitusta 

• Vain 6 % aineiston korruptioon viittaavista 
rikosilmoituksista tutkittu lahjusrikoksena 
 



Lahjusrikollisuus 

• Lahjonta ja lahjuksen vastaanottaminen ovat 
korruption ydinaluetta 

• Lahjusrikosten vastavuoroisuus 
• Lahjusrikoksia ilmoitetaan poliisille selvästi 

vähemmän kuin virkarikoksia 
• Lahjusrikosten ilmituloon Suomessa näyttää 

vaikuttavan eniten viranomaisten aktiivisuus 
– Yli puolet ilmoituksista viranomaisten tekemiä 
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Mikä on lahjus? 

• Lahjuksen saajan asema tulee olla sen 
vastaanottamisen jälkeen ainakin hetkellisesti 
parempi kuin sitä ennen 

• Lahjus ei ole välttämättä rahaa 
• Lahjuksen ei tarvitse olla peräisin antajan omasta 

varallisuudesta, riittävää on että antaja voi jollain 
tavalla määrätä siitä  

• OBJEKTIIVISUUS: Edun arvoa on tarkasteltava 
edun saajan näkökulmasta 

• olosuhteet ja etuuden arvo 
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Poliisin tietoon tulleet lahjusrikokset 
2000-09/2013 (Polstat 22.10.2013) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

M
ää

rä
 

Vuosi 

Ilmoitettu rikos 

Ilmoitettu juttu 



Poliisin tietoon tullut 
lahjusrikollisuus  
2000-09/2013,  
rikokset yhteensä  
per tunnusmerkistö 
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Lahjonta elinkeinotoiminnassa 2000-9/2013, 
ilmoitetut rikokset (Polstat 22.10.2013) 
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Epäillyt henkilöt lahjusrikosilmoituksissa 
(Leppänen, A. ja Muttilainen, V. 2012) 
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• Miksi korruptio/lahjusrikollisuus ei 
tule ilmi? 
– Ottajan ja antajan intressinä pitää salassa, koska 

kumpikin osapuoli hyötyy 
– Tietoisuus, mikä on lahjus ja mikä ei 

• Jos vain tarjosi tai pyysi etua.. 
– Maan tapa? 
– Uskalletaanko ilmoittaa? 

• Jos ilmoitetaan poliisille… 
– Rikostutkinta haastavaa (rajat ylittävä rikollisuus) 

– Vähän ennakkotapauksia 



Poliisiammattikorkeakoulu:  
Tutkimus korruptiosta/lahjonnasta 

• Juslén, J. & Muttilainen, V. (2009) Korruption ydinalueet 
2000-luvun Suomessa  

• Leppänen, A. & Muttilainen, V. (2012) Poliisin tietoon 
tullut korruptiorikollisuus Suomessa 2007-2010.  

– ns. korruptiorikollisuuden seurantajärjestelmä 
• Peurala, J. (2015) Bribery in Finland. (väitöskirjatutkimus) 

• yleiskatsaus lahjusrikosilmiöön ja sen sääntelyyn (2011)  
• jalkapallon ottelumanipulaatio (2013) 
• virkamiesten kestitys – missä rajat? (2013) 
• kansainväliseen kauppaan liittyvä lahjonta (2014) 
• lahjonnasta saadut tuomiot (2014) 
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Johtopäätökset 
• Korruptiorikollisuuden yleisyys. Korruptio ei 

ole vain lahjontaa, ja poliisin rekisterien mukaan 
muu korruptio on selvästi yleisempää kuin 
lahjonta. 
 

• Poliisin tietoon tullut lahjusrikollisuus. 
Vuosittain keskimäärin noin10-20 juttua.  
 

• Lahjonta/korruptiorikosten ilmitulo. Iso osa 
piilorikollisuutta. Useita eri syitä, miksi rikokset 
eivät tule ilmi. 
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Kiitos mielenkiinnosta! 

 
 
johanna.peurala@poliisi.fi 
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