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Kampanjan taustaa 

 
 Kampanjan pilotointi poliisihallinnon toimesta 

syksyllä 2011 
 
 Kampanjassa ministeriöt, torjuntaviranomaiset, 

sidosryhmät, elinkeinoelämän ja ammattijärjestöjen 
edustus kaikki yhdessä mukana 
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Kampanjassa mukana 
• Sisäministeriö  
• Poliisihallitus 
• Oikeusministeriö 
• Sosiaali- ja terveysministeriö   
• Valtiovarainministeriö 
• Työ- ja elinkeinoministeriö 
• Verohallinto  
• Tulli  
• Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
• Rakennusliitto  
• Rakennusteollisuus RT  
• SAK  
• Akava 
• Palvelualojen ammattijärjestö PAM 
• Finanssialan Keskusliitto 
• Suomen Yrittäjät   
• Pardia 
• STTK 
• Eläketurvakeskus 
• Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL 
• Kiinteistötyönantajat 
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Kampanja osana kuudetta harmaan talouden 
ja talousrikollisuuden torjunnan 
tehostamisohjelmaa 2012-2015 
 Hallituskaudella toteutetaan harmaan talouden ja 

talousrikollisuuden vastainen tiedotuskampanja, joka 
tukee viestinnällään tehostamisohjelman tavoitteita  

 Kampanja kohdistetaan eri kohderyhmiin  
 Kampanjan tarkoituksena on vaikuttaa asenteisiin ja lisätä 

tietoisuutta harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
haitallisista yhteiskunnallisista vaikutuksista 

 Päävastuutaho: Sisäministeriö 
 Muut vastuutahot: Kunkin hallinnonalan ministeriöt 
 Toteutuksesta vastaa Poliisihallitus 
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Miksi? 

 Poliisin tietoon tulee arvioiden mukaan vain noin 
10 % talousrikollisuudesta 

 Tiedotukseen perustuvalle kampanjalle olemassa 
yhteiskunnallinen tilaus ja tilaisuus. Edellinen 
kampanja toteutettiin 1990- luvulla Suomessa  

 Osa ennalta estävää harmaan talouden ja 
talousrikollisuuden torjuntaa 

 Edistää yhteisvastuullisuutta harmaan talouden 
torjumiseksi Suomessa 
 
 



Kampanjan teemat 2014 

Kevät 2014 
 Työelämään liittyvä harmaa talous ja 

talousrikollisuus (työsopimusasiat, 
työturvallisuus, palkka pankkitilille) 

 Viestintä kohdennettu erityisesti 
kesätyöntekijöihin 

Syksy 2014  
 Lääke- ja tuoteväärennökset, nettipetokset, 

rehellinen yrittäjyys 
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Text 
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Oppilaitosyhteistyö  

 Luentoja varten kehitetty 
Opetushallituksen ja viranomaisten 
(tulli ja verohallinto) kanssa 
yhteistyössä luentomateriaali, jossa 
ajankohtaista tietoa harmaasta 
taloudesta ja talousrikollisuudesta 
sekä niiden torjuntakeinoista 

 
 Oppilaitosluentojen tavoitteena on 

nostaa harmaan talouden torjunta 
esille osana yleissivistävää opetusta 
ja ammattiopetusta 

Kuva: Risto Silvola, Tulli 



Oppilaitosyhteistyö 

 Osa ennalta estävää toimintaa ja 
rikostorjuntatyötä 

 Uusi toimintamuoto talousrikostorjunnan saralla 
 Luennoitsijat poliisin, tullin ja verohallinnon 

edustajia 
 Luentoja on pidetty mm. peruskouluissa, 

lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä 
ammattikorkeakouluissa 

 Vuonna 2013 yli 60 tilaisuutta ja  
    5 500 kuulijaa ympäri Suomen 
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Oppilaitosluentojen tavoitteet 

 Kertoa konkreettisesti harmaasta taloudesta ja 
talousrikollisuudesta sekä niihin liittyvistä ilmiöistä 
arjessa 

 Havainnoida, millaisia vaikutuksia harmaalla 
taloudella on sekä yksilöllisesti että 
yhteiskunnallisesti 

 Korostaa asiakkaan ja yksilön vastuuta 
 Selvittää, miten meistä jokainen voi olla 

vaikuttamassa harmaan talouden torjuntaan – 
vaikkapa omalla kulutuskäyttäytymisellään 

 Edistää vastuullista yritystoimintaa 
 



Harmaan talouden ilmiöitä 
arjessa 
 
-Pimeä työ, pimeä palkanmaksu  
 
-Ohimyynti ja tulonsalaukset 
 
-Tuoteväärennökset  
 
-Elintarviketurvallisuuteen liittyvät 
laiminlyönnit 
 
-Rekrytointi rikollisten ”välikädeksi” 
 
-Työperäinen ihmiskauppa ja 
työturvallisuuden laiminlyönnit 
 
-Ympäristön turmeleminen 



Mitä voit tehdä? 
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-Tee töitä vain verokortilla. 
-Vaadi aina palkkalaskelma. 
-Varmista, että saat palkkasi 
pankkitilille. 
 
-Vaadi kirjallinen työsopimus. 
 
-Tarkista vuosittain työeläkeotteesi. 
 
-Ostaessasi kotitalous- ja 
remontointipalveluja tarkista, että 
yritys on ennakkoperintä- ja alv- 
rekisterissä ks. www.ytj.fi 
 
-Huolehdi yrittäjänä veroista, eläke- 
ja tapaturmavakuuttamisesta.  
 
-Pyydä aina ostoksistasi kuitti. 



Luentojen tilaus: 
www.mustatulevaisuus.fi  / 

tilaa luento 

http://www.mustatulevaisuus.fi/


Kiitos mielenkiinnosta! 
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Tuloksia kampanjan 
mediaseurantatutkimuksista 
 Asenteissa ja tietotasossa harmaasta taloudesta on 

suuret erot eri-ikäisten keskuudessa; nuoret ovat 
selvästi välinpitämättömämpiä ja suvaitsevampia 
harmaata taloutta kohtaan kuin vanhemmat. Tarve 
harmaan talouden torjuntakampanjalle ja 
asennemuutokselle löytyy näin selvästi etenkin 
nuorten keskuudesta. 

 Nuoriin voidaan vaikuttaa heille kohdennetulla 
viestinnällä. Yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta on 
oppilaitosvierailut ja luennot.  
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Asenteet harmaata taloutta kohtaan (vertailu eri ikäryhmiin, 
syyskuu 2012, kaikki vastaajat n=1000) 
Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien harmaata taloutta 
koskevien väittämien kanssa? 

 

Täysin  + melko 
samaa mieltä –

vastausten 
osuudet, % 

Nuorista noin 
neljännes voisi 
työskennellä ja 
teettää töitä 
pimeästi. 
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Asenteet harmaata taloutta kohtaan (vertailu eri ikäryhmiin, 
syyskuu 2012, kaikki vastaajat n=1000) 
Missä määrin olet samaa mieltä seuraavien harmaata taloutta 
koskevien väittämien kanssa? 
 

Täysin  + melko 
samaa mieltä –

vastausten 
osuudet, % 

Pizzakuittiin asennoitumisen 
suhteen väestön ikäryhmissä 
on hyvinkin suuret erot; jopa 
40% nuorista ei haittaa, 
vaikkei pizzasta saa kuittia. 
Nuoret eivät myöskään 
täysin ymmärrä harmaan 
talouden vaikutuksia 
itselleen. Lisää 
asennevaikuttamista nuorissa 
siis tarvitaan!   
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Tuloksia kampanjan 
mediaseurantatutkimuksista 
 Harmaan talouden torjuntakampanja on onnistunut 

herättämään huomiota millaisia vaikutuksia harmaalla 
taloudella on kansantalouteen ja arkielämään. 

 Kampanja tarjoaa hyviä keinoja harmaan talouden 
torjumiseksi. 

 Harmaa talous nähdään ongelmallisena ja 
toimenpiteitä sen estämiseksi ja siitä yleisesti 
puhumiseksi tulee ehdottomasti lisätä.  

 Yhteiskunnalta odotetaan tiedotuskampanjan lisäksi 
myös avointa tiedottamista ja puhumista harmaasta 
taloudesta. 
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Kampanjan menestystarina 
 Kampanjan visuaalinen ilme menestyi 

markkinointi- ja mainonta-alan vuoden 2011 
Vuoden Huiput- kilpailussa. 

 Kampanja voitti jaetun ensimmäisen sijan 
kiinteistöalan ARVOKAS- kilpailussa, jossa 
etsittiin vastuullista yritystoimintaa edistäviä 
hankkeita. 

Mediaseurannan tulokset, erityisesti huomioarvo, 
ovat lupaavia ja keskimääräistä parempia kuin 
yhteiskunnallisessa mainonnassa yleensä.   
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