
SUOMEN KRIMINALISTIYHDISTYS — KRIMINALISTFÖRENINGEN I FINLAND ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu hallituksen kertomus tilikaudelta 1.1.—
31.12.2016.

1. Yleistä

Suomen Kriminalistiyhdistys — Kriminalistföreningen i Finland r.y. on perustettu vuonna 1934.
Vuosi 2016 oli yhdistyksen 82. toimintavuosi.

Yhdistyksen tarkoituksena on koota asianharrastajia käsittelemään rikollisuutta, sen syitä ja
vastustamiskeinoja koskevia kysymyksiä, tehdä asiaankuuluvia ehdotuksia ja aloitteita sekä edistää
alaa koskevien tutkimusten julkaisemista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee lehteä
ja järjestää keskustelutilaisuuksia.

2. Julkaisutoiminta
— "edistää alaa koskevien tutkimusten julkaisemista"

Yhdistys edistää kriminaalitieteiden alan tutkimusten julkaisemista julkaisemalla Nordisk Tidsskrift
for Kriminalvidenskab -lehteä yhdessä muiden Pohjoismaiden sisaryhdistysten kanssa. Lehti ilmestyi
vuonna 2016 kaikkiaan kolme kertaa. Lehden toimituskuntaan Suomen Kriminalistiyhdistyksen
edustajana on kuulunut OTT Dan Helenius. Lehdessä ilmestyivät seuraavat suomalaiset kirjoituk-
set: Lahti, Raimo: Patrik Törnudd (1935-2015) in memoriam (NTfK 1/2016) sekä Lindstedt, Jukka: Replik
till Per Ole Träskman (NTfK 1/2016).

3. Tapahtumat —
"koota asianharrastajia käsittelemään rikollisuutta, sen syitä ja vastustamiskeinoja koskevia kysymyksiä"

Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista kriminaalipoliittisista aiheista.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.5.2016. Tieteiden talolla. Vuosikokouksen jälkeen pidet-

tiin keskustelutilaisuus aiheesta Vankien uusintarikollisuus ja kuntouttava toiminta vankeinhoidossa.  Ti-
laisuudessa alustivat HTT, erikoistutkija Sasu Tyni Rikosseuraamuslaitoksesta ja YTM, tutkija
Teemu Kaskela A-Klinikkasäätiöstä.

Yhdistyksen nettisivut uudistettiin vuonna 2016 vanhasta html-pohjaisesta sivustosta Drupal-
julkaisujärjestelmään.

4. Yhteistyö ja edustus sidosryhmien hallinnossa

Suomen Kriminalistiyhdistys tekee yhteistyötä muissa Pohjoismaissa toimivien sisaryhdistystensä
kanssa (Dansk Kriminalistforening, Svenska kriminalistföreningen, Norsk kriminalistforening ja
Sakfræðifélag Íslands). Yhdistys julkaisee muiden pohjoismaisten yhdistysten kanssa Nordisk
Tidsskrift for Kriminalvidenskab-lehteä, joka on arvioitu suomalaisen akateemisen julkaisuluokittelun
Julkaisufoorumin tasolle 1. NTfK:n sivut uudistuivat vuoden 2016 aikana, ja lehden sisältö on nyt
saatavissa aiempaa helpommin myös sähköisessä muodossa.

5. Jäsenet ja jäsenmaksu



Yhdistyksen jäsenmäärä oli 226 vuoden 2016 lopussa (2015: 233). Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna
2016 oli 25 euroa ja opiskelijoilta 6 euroa, johon sisältyi NTfK -lehden vuosikerta. Jäsenmaksun mak-
soi 94 jäsentä.

6. Yhdistyksen toimielimet

6.1 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerral-
laan. Uusien sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja seitsemän
varajäsentä.

Hallitukseen ovat vuosikokouksesta alkaneella toimikaudella (25.5.2015–) kuuluneet puheen-
johtajana suunnittelija, VTM Petri Danielsson (hallituksen jäsenenä 2013–), varapuheenjohtajana
OTT Dan Helenius (2009–), sihteerinä OTM, VTM Leena Mäkipää (2015–) ja rahastonhoitajana VTM
Karoliina Suonpää (2016–) sekä muina hallituksen jäseninä oikeuspsykiatrian professori, ylilääkäri
Nina Lindberg (2014—), asianajaja Mervi Salo (2016—) ja kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä (2011—
). Varajäseninä toimivat erikoistutkija, VTT Henrik Linderborg (2007—), toimitusjohtaja, OTK
Mikko Virkamäki (2003—), OTT Merita Kettunen (2015—), esittelijäneuvos, OTT Kaarlo Hakamies
(2010—), tohtorikoulutettava, OTK Kristiina Koivukari (2012—), poliisijohtaja, OTL Sanna Heikin-
heimo (2005—) ja lainsäädäntöneuvos, OTK Ville Hinkkanen (2013—).

Hallitus kokoontui vuonna 2016 kolme kertaa. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhdistyksestä ta-
loudellisesti riippumattomia. Hallitus ei asettanut valiokuntia, eikä hallitukselle maksettu palkki-
oita. Yhdistyksellä ei ole johtavaa toimihenkilöä eikä palkattua henkilökuntaa.

6.2 Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen ja varatoi-
minnantarkastajana yliopistonlehtori Heini Kainulainen. Toiminnantarkastajille ei maksettu palkki-
oita.

7. Talous ja riskienhallinta

Yhdistyksen taloudellinen tilanne heikentyi vuonna 2016. Tämä johtui siitä, että pohjoismaisen Nor-
disk Tidsskrift for Kriminalvidenskab-lehden tilausmaksut laskutettiin vuonna 2016 kaksi kertaa (vuosi
2015 laskutettiin vasta vuoden 2016 puolella). Niin ikään oikeusministeriön myöntämä valtionavus-
tus lehden julkaisu- ja käännöskuluja varten oli 1000 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Yhdistyksen tilinpäätös oli 4 704,45 euroa alijäämäinen, mikä aiheutuu pitkälti vuoden 2015
lehtilaskusta (4 029,05 euroa) sekä pienentyneestä valtionavusta. Toiminnan tuotot olivat yhteensä
2 353,00 euroa, mikä oli edellisten vuosien tasolla. Oman pääoman suuruus ilman omakatteisia ra-
hastoja oli 4 609,39 euroa.

Yhdistyksellä ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa eikä sisäisen tarkastuksen toimintoa, tarkas-
tusvaliokunnan tehtävät hoitaa koko hallitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
yhdistyksessä vastaavat hallitus ja rahastonhoitaja. Yhdistyksen toiminnan merkittävimmät riskit ja
epävarmuustekijät liittyvät vapaaehtoistyöhön ja varainhankintaan. Yhdistyksen toiminta perustuu
vapaaehtoistyöhön ja riippuu voimakkaasti erityisesti hallituksen jäsenten vapaaehtoisesta työpa-
noksesta. Varainhankinnassa merkittävänä riskinä on, että yhdistys joutuu sitoutumaan julkaisutoi-
minnan kustannuksiin ennen kuin sillä on käytettävissään tieto jäsenmaksujen perinnän onnistumi-
sesta ja julkisista avustuksista.

8. Omakatteiset rahastot



Yhdistys hallinnoi kahta omakatteista rahastoa, K. J. Långin opintorahastoa ja Inkeri Anttilan sti-
pendirahastoa. K. J. Långin rahasto on perustettu vankeinhoidon ja kriminaalihuollon alalla työs-
kentelevien henkilöiden opintojen ja opetuksen sekä heidän muun ammatillisen kehityksensä edis-
tämiseksi. Inkeri Anttila stipendirahastosta voidaan rahoittaa muun muassa Inkeri Anttila -kun-
nialuentojen kustannuksia. Omakatteisten rahastojen suuruus oli yhteensä 7 704,67 euroa. Rahastot
eivät jakaneet apurahoja vuonna 2016. Tarkoituksena on laatia rahastoille lähiaikoina käyttösuunni-
telma ja sijoituspolitiikka, joilla turvataan rahastojen tarkoituksen toteutuminen ja toiminnan jatku-
vuus pitkällä aikavälillä.


