SUOMEN KRIMINALISTIYHDISTYS — KRIMINALISTFÖRENINGEN I FINLAND ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Yhdistyksen sääntöjen 7 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu hallituksen kertomus tilikaudelta 1.1.—
31.12.2018.

1. Yleistä
Suomen Kriminalistiyhdistys — Kriminalistföreningen i Finland r.y. on perustettu vuonna 1934.
Vuosi 2018 oli yhdistyksen 84. 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 2018 kaikkiaan kolme kertaa. Lehden toimituskuntaan Suomen Kriminalistiyhdistyksen
edustajana on kuulunut OTT Dan Helenius.
3. Tapahtumat —
"koota asianharrastajia käsittelemään rikollisuutta, sen syitä ja vastustamiskeinoja koskevia kysymyksiä"
Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista kriminaalipoliittisista aiheista.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.5.2018 Tieteiden talolla. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuus poliisiin kohdistuvasta väkivallasta ja poliisin voimankäytön rajoista.
Tilaisuudessa alustivat komisario, tohtorikoulutettava Henri Rikander Poliisiammattikorkeakoulusta sekä poliisin voimankäytön rajoista väitöstutkimuksen tehnyt rikostarkastaja, OTT Markus Terenius Keskusrikospoliisista. Tilaisuuteen osallistui 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). Yhdistys julkaisee muiden pohjoismaisten yhdistysten kanssa Nordisk
Tidsskrift for Kriminalvidenskab-lehteä, joka on arvioitu suomalaisen akateemisen julkaisuluokittelun
Julkaisufoorumin tasolle 1.
5. Jäsenet ja jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 205 vuoden 2018 lopussa (2017: 219). Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna
2018 oli vuonna 35 euroa, johon sisältyi NTfK -lehden vuosikerta. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu oli
10 euroa. Yhdistyksen jäsenmaksun vuonna 2018 maksoi 70 jäsentä.
6. Yhdistyksen toimielimet

6.1 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja seitsemän varajäsentä.
Hallitukseen ovat vuosikokouksesta alkaneella toimikaudella (17.5.2018–) kuuluneet puheenjohtajana suunnittelija, VTM Petri Danielsson (hallituksen jäsenenä 2013–), varapuheenjohtajana
OTT Dan Helenius (2009–), sihteerinä toimitusjohtaja, OTK Mikko Virkamäki (2003—) ja rahastonhoitajana tohtorikoulutettava, VTM Karoliina Suonpää (2016–) sekä muina hallituksen jäseninä oikeuspsykiatri Mika Rautanen (2017—), asianajaja Mervi Salo (2016—) ja kihlakunnansyyttäjä Yrjö
Reenilä (2011—). Varajäseninä toimivat erityisasiantuntija, johtaja, OTM Anni Karnaranta (2018—),
OTM, VTM Leena Mäkipää (2015–) sekä tohtorikoulutettava, OTK Kristiina Koivukari (2012—).
Hallitus kokoontui vuonna 2018 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.
6.2 Toiminnantarkastajat
Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut erityisasiantuntija Mikko Aaltonen ja varatoiminnantarkastajana apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen. Toiminnantarkastajille ei maksettu palkkioita.
7. Talous ja riskienhallinta
Yhdistyksen taloudellinen tilanne heikentyi aikaisempina vuosina, sillä oikeusministeriö ei myöntänyt valtionavustusta Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab-lehden julkaisu- ja käännöskuluja varten. Yhdistyksen tilinpäätös oli 1 867,24 euroa alijäämäinen, mutta tosiasiallisesti yhdistyksen taloudellinen tilanne vakiintui. NTfK:n lasku koski vuotta 2017, jolloin yhdistys ei ollut vielä aktiivisesti
valvonut jäsenlehden lähettämistä vain jäsenmaksun maksaneille. Vuonna 2018 näin toimittiin, ja
tulevaisuudessa yhdistyksen taloudellinen tilanne on todennäköisesti tasapainossa. Toiminnan tuotot olivat yhteensä 2 531,00 euroa, mikä oli edellisvuosien tasolla. Oman pääoman suuruus ilman
omakatteisia rahastoja oli 3 465,47 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.
8. 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 2018. Tarkoituksena on laatia rahastoille lähiaikoina käyttösuunnitelma ja sijoituspolitiikka, joilla turvataan rahastojen tarkoituksen toteutuminen ja toiminnan jatkuvuus pitkällä aikavälillä.

