SUOMEN KRIMINALISTIYHDISTYS — KRIMINALISTFÖRENINGEN I FINLAND r.y.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu hallituksen kertomus tilikaudelta 1.1.—31.12.2015.

1. Yleistä
Suomen Kriminalistiyhdistys — Kriminalistföreningen i Finland r.y. on perustettu vuonna 1934.
Vuosi 2015 oli yhdistyksen 81. 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.
Hallituksen vuonna 2013 hyväksymän strategian mukaan yhdistyksen tavoitteena vuoteen 2016
on, että
— yhdistyksellä on säännöllistä ja aktiivista toimintaa; yhdistys järjestää Pohjoismaisen Kriminalistikokouksen Suomessa 2016
— yhdistys tunnetaan kriminaalipolitiikan asiantuntijana ja jäsenten asiantuntemusta arvostetaan
ja hyödynnetään
— yhdistyksen taloudelliset toimintaedellytykset ovat vakaat.
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 2015 kaikkiaan kolme kertaa. Lehden toimituskuntaan Suomen Kriminalistiyhdistyksen
edustajana on kuulunut OTT Dan Helenius. Lehdessä ilmestyivät seuraavat suomalaiset artikkelit
ja kirjoitukset: Laine, Matti: Ryssland och Finlands kriminalpolitik (NTfK 1/2015); Kimpimäki, Minna:
Humanitär verksamnhet eller organiserad brottslighet? – Ordnande av olaglig inresa i Finland (NTfK
3/2015); Lahti, Raimo: Straffrätten på 2020-talet –från Cesare Beccarias Om brott och straff (1746) till en
allt mer internationell och europeisk straffrätt (NTfK 3/2015). Lisäksi ilmestyi vastaväittäjä Per Ole
Träskmanin lausunto OTT Dan Heleniuksen väitöskirjasta Straffrättslig jurisdiktion (Boganmedelser;
NTfK 3/2015).
3. Tapahtumat
— "koota asianharrastajia käsittelemään rikollisuutta, sen syitä ja vastustamiskeinoja koskevia kysymyksiä"
Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista kriminaalipoliittisista aiheista.
Yhdistyksen 80. toimintavuotta juhlistava juhlaseminaari pidettiin 23.4.2015 Tieteiden talon juhlasalissa. Tilaisuuden pääpuhujana oli European Society of Criminologyn presidentti Frieder Dünkel,
joka esitelmöi otsikolla Imprisonment and Community Sanctions: The Role of Crime Policy and Sentencing
Practice in Europe. Esitystä kommentoivat professori emeritus Per Ole Träskman Lundin yliopistosta
otsikolla Crime and Crime Control in Finland and the Other Nordic Countries: Forerunners or Stragglers
sekä professori emeritus Raimo Lahti Helsingin yliopistosta otsikolla Towards a More Efficient, Fair

and Humane System of Criminal Sanctions. Developments since the 1960s in Finland. Kaikkiaan juhlaseminaarissa oli noin 70 osallistujaa. Juhlaseminaarin yhteydessä pidettiin myös yhdistyksen vuosikokous.
Yhdistys järjesti syksyllä 12.11.2015 keskustelutilaisuuden Suomalainen henkirikollisuus – henkirikollisuuden kehitys, syytekijät ja ominaispiirteet. Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä asiantuntijoille ja
opiskelijoille suomalaisen henkirikollisuustutkimuksen nykytilaa sekä tarjota tutkimukseen pohjautuvia tietoja vakavan väkivallan syytekijöistä ja kehityskuluista Suomessa. Tilaisuudessa esitelmöivät ylilääkäri Hannu Lauerma (Psykiatrinen vankisairaala) sekä tutkimusjohtaja Janne Kivivuori
(Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto). Yleisöä oli noin 20 henkilöä.
4. Yhteistyö ja edustus sidosryhmien hallinnossa
Suomen Kriminalistiyhdistys tekee yhteistyötä muissa Pohjoismaissa toimivien sisaryhdistystensä
kanssa (Dansk Kriminalistforening, Svenska kriminalistföreningen, Norsk kriminalistforening ja
Sakfræðifélag Íslands).
Suomen Kriminalistiyhdistyksellä on ollut edustaja Riihimäen Konepajakoulun Säätiön hallituksessa. Säätiön tarkoituksena on taloudellisesti tukea ja kehittää Riihimäen keskusvankilan (nyk.
Riihimäen vankila) yhteyteen perustettua konepajakoulua. Yhdistyksen edustajana hallituksessa on
toiminut Matti Laine. Vuonna 2015 säätiön sääntöjä muutettiin, ja samalla Kriminalistiyhdistys luopui nimittämisoikeudestaan.
5. Lausuntotoiminta
Yhdistys sai 9.11.2015 oikeusministeriöltä lausuntopyynnön koskien päivä-, rike- ja yhteisösakon
korottamista (OM 28/41/2015). Yhdistyksen lausunnon valmistelivat hallituksen jäsen Satu Wartiovaara sekä puheenjohtaja Petri Danielsson. Lausunto jätettiin oikeusministeriölle 7.12.2015.
6. Jäsenet ja jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 233 vuoden 2015 lopussa (2014: 232). Yhdistyksen jäsenmaksu oli
vuonna 2015 23 euroa, johon sisältyi NTfK -lehden vuosikerta. Hallituksen kokouksessa 1.11.2012
päätettiin tarjota opiskelijoille yhdistyksen jäsenyys 5 euron hintaan niin, että myös opiskelijajäsenet
saavat jäsenmaksulla Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab -lehden vuosikerran. Yhdistyksen
jäsenmaksun vuonna 2015 maksoi 108 jäsentä.
7. Yhdistyksen toimielimet
7.1 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Uusien sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja seitsemän
varajäsentä.
Hallitukseen ovat vuosikokouksesta alkaneella toimikaudella (23.4.2015–) kuuluneet puheenjohtajana suunnittelija, VTM Petri Danielsson (hallituksen jäsenenä 2013–), varapuheenjohtajana
OTT Dan Helenius (2009–), sihteerinä OTM, VTM Leena Mäkipää (2015–) ja rahastonhoitajana OTT
Merita Kettunen (2015–) sekä muina hallituksen jäseninä oikeuspsykiatrian professori, ylilääkäri
Nina Lindberg (2014—), asianajaja Satu Wartiovaara (2011—) ja kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä
(2011—). Varajäseninä toimivat erikoistutkija, VTT Henrik Linderborg (2007—), toimitusjohtaja,
OTK Mikko Virkamäki (2003—), yliopettaja, YTM Matti Laine (1994—), esittelijäneuvos, OTT Kaarlo

Hakamies (2010—), tohtorikoulutettava, OTK Kristiina Koivukari (2012—), suunnittelujohtaja, OTL
Sanna Heikinheimo (2005—) ja lainsäädäntöneuvos, OTK Ville Hinkkanen (2013—).
Hallitus kokoontui vuonna 2015 kolme kertaa. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhdistyksestä taloudellisesti riippumattomia. Hallitus ei asettanut valiokuntia, eikä hallitukselle maksettu palkkioita. Yhdistyksellä ei ole johtavaa toimihenkilöä eikä palkattua henkilökuntaa.
7.2 Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen ja varatoiminnantarkastajana yliopistonlehtori Heini Kainulainen. Toiminnantarkastajille ei maksettu palkkioita.
8. Talous ja riskienhallinta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vuonna 2015 hyvä. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja oikeusministeriön myöntämällä valtionavustuksella julkaisu- ja käännöskuluja varten.
Toiminnan tuotot olivat yhteensä 5 395,00 euroa.
Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2015 oli 841,81 euroa ylijäämäinen. Jäsenlehden kustantamisesta vastaava Tanskan kriminalistiyhdistys ei kuitenkaan laskuttanut lehden kustannuksia vuodelta 2015 tilikauden aikana, joten kyseiset kustannukset kohdistuvat vuodelle 2016. Tästä syystä
vuotta 2015 koskeva valtionavustus haettiin vasta vuonna 2016. Huomattava osa tilikauden menoista muodostui vierailevien luennoitsijoiden kulukorvauksista sekä juhlaseminaarin tarjoiluista,
jotka eivät toistu vuosittain.
Oman pääoman suuruus ilman omakatteisia rahastoja oli 9 313,84 euroa. Rahaa pankkitileillä
oli yhteensä 9 313,84 euroa.
Yhdistyksellä ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa eikä sisäisen tarkastuksen toimintoa, tarkastusvaliokunnan 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 työpanoksesta. Varainhankinnassa merkittävänä riskinä on, että yhdistys joutuu sitoutumaan julkaisutoiminnan kustannuksiin ennen kuin sillä on käytettävissään tieto jäsenmaksujen perinnän onnistumisesta ja julkisista avustuksista.
9. Omakatteiset rahastot
Yhdistys hallinnoi kahta omakatteista rahastoa, K. J. Långin opintorahastoa ja Inkeri Anttilan stipendirahastoa. K. J. Långin rahasto on perustettu vankeinhoidon ja kriminaalihuollon alalla työskentelevien henkilöiden opintojen ja opetuksen sekä heidän muun ammatillisen kehityksensä edistämiseksi. Inkeri Anttila stipendirahastosta voidaan rahoittaa muun muassa Inkeri Anttila -kunnialuentojen kustannuksia. Omakatteisten rahastojen suuruus oli yhteensä 7 704,67 euroa. Rahastot
eivät jakaneet apurahoja vuonna 2015. Tarkoituksena on laatia rahastoille lähiaikoina käyttösuunnitelma ja sijoituspolitiikka, joilla turvataan rahastojen tarkoituksen toteutuminen ja toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä.

