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Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista 
hyvinvointia.  

 

Edustamme 

pankkeja 

vakuutusyhtiöitä 

työeläkeyhtiöitä 

rahoitusyhtiöitä 

arvopaperinvälittäjiä 

sijoitusrahastoyhtiöitä ja 

finanssialan työnantajia.  

 

 

Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia. 

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 
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    PPP – mitä se on? 

• Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyöstä – jopa PPP:stä – 
vetoomuksia ja mainintoja jo usean vuosikymmenen ajan 

• EU- ja kotimaisella tasolla, mm. OCTA-raportit 

• Vakuutusalan ja poliisin yhteistyö 

• Muu rikosten ja väärinkäytösten torjunta yhteistyössä 

 

• Pienen maan rajallisten resurssien paras mahdollinen 
käyttäminen 
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  Kumppanuuden määritelmä 

• ”Kumppanuus tarkoittaa itsenäisten julkisen ja yksityisen tahon 
osapuolten yhteistyötä. Osapuolilla on halu yhteistyöhön, niillä 
on selkeä vastuunjako, ne toimivat hyväksyttyjen yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja ne toimivat ilman hierarkiaa. 

• Kumppanuutta tehdään paikallisella, alueellisella ja 
kansainvälisellä tasolla.”  A.H. Westerman, R.D. Crommelin. 

• Edellytykset: 1. osapuolten luottamus, 2. osapuolten tietoisuus 
toistensa mahdollisuuksia ja muutoinkin yleinen tietoisuus 
toisen osapuolen toiminnasta ja 3. tiedonvaihtokanavien 
ylläpitäminen ja kehittäminen. 

 



    Kumppanuus SWOT-analyysi 

Strategia 
Toiminnan suunnittelu 

Uhkaskenaariot 
Riskien arviointi 

Tulevaisuus Nykytila 

Opportunities 
 
Strateginen kumppanuus 
Verkostot liiketoimintakonsepteiksi 
Hyväksytyt yhteiset päätöskriteerit 
Avoin, jaettu informaatio 
Sähköinen asiointi 
 

 
Threats 
    
Poliittiset riskit 
Sektoroituminen 
Teknologiariskit 
Tiedonvaihto 
Kilpailuoikeus 
Markkinahäiriöt 

 

Strenghts 
   
Pienet markkinat 
Pitkä perinne 
Tiedon ja osaaminen jakaminen 
Toisten toiminnan tunteminen 
Verkostot 
 
 
 
  Weaknesses 
 
Lainsäädäntö 
Sektoriajattelu 
Tulosten ja vaikuttavuuden  
arviointi 
Johdon sitoutuminen 
 
   

Ennakoitavuus vaikeutuu 
 
 
 

Vaikutukset kilpailukykyyn kasvavat 
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 Kokemuksia rikostorjunnassa 

• Viranomaisilla laajat tiedonsaantioikeudet  jatkuva yhteys 
finanssialan ja viranomaisten kesken (viranomaisten 
tiedonluovutussäännökset?) 

• Säädösympäristöön vaikuttaminen, toimii ja ei toimi! 

• Kehityshankkeet; tilitietojen sähköinen luovuttaminen, harmaan 
talouden torjunta, vakuutusyhtiöiden tietojen hyödyntäminen 

• Järjestäytyneen talousrikollisuuden torjunta 

• Omaisuusrikostorjunta, ml. ajoneuvorikollisuus 

• Kyberrikollisuus: verkosto luotu 2014, aktiivinen tietojenvaihto 

• Sisäisten väärinkäytösten tutkinta 
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   Ajankohtaista 

• Kansliapäällikkö Päivi Nerg, 9.6.2016: ”Hyvä vastaanottaja,  

Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta on käynnistymässä. Haluaisin         
juuri Sinut ja edustamasi tahon mukaan tekemään tätä Suomen kannalta 
tärkeää työtä.” 

• SM 3.6.2016: ”Sisäministeriö on tänään asettanut yhteistyöryhmän 
viranomaisten ja elinkeinoelämänyrityksiin kohdistuvien ja yrityksiä 
hyödyntävien rikosten torjunnan tehostamiseksi (yritysturvallisuuden 
yhteistyöryhmä). Yhteistyöryhmän toimikausi on 1.6.2016–   31.5.2019.” 

• VM 13.6.2016: ”Kuulemistilaisuus valtionhallinnon ICT-toimittajille 
tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen 
(681/2010) nykytilasta ja uudistamistarpeista 

   Aika: tiistai 21.6.2016 klo 9–12” 
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    Haasteita 

• Johtaminen, asenteet, luottamus 

• Strategisen kumppanuuden puute 

• Ennalta estävän toiminnan vähäisyys, ”torjuttu rikos on parempi 
kuin selvitetty rikos!” 

• Ongelmat tiedonvaihdossa, salassapitosäännökset 

• Rikosprosessin kesto 

• Rikoshyödyn jäljittäminen, ”viekää maine, jättäkää rahat!” 
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   Yhteistyötä 29 vuotta sitten! 
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Finanssiala – ihmisten arjessa! 

Risto Karhunen 

Risto.karhunen@finanssiala .fi 

+358400737952 

@RistoKarhunen 


