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OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 
 
 
Aika  10.10. 2005 

 
Paikka  Oikeusministeriö 
 
Osallistujat  OM:n edustajat: 
  Kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 
  Hallintojohtaja Olli Muttilainen 
  Johdon asiantuntija Jutta Petäjä 
  Ylitarkastaja Ulla Westermarck 
   
  Viraston edustajat: 
  Johtaja Tapio Lappi-Seppälä 
  Tutkimusjohtaja Janne Kivivuori 
  Tutkimusjohtaja Marjukka Litmala 
  Erikoistutkija Risto Jaakkola 
 
 
 
1 KATSAUS EDELLISEN VUODEN JA KULUVAN VUODEN 
TULOKSELLISUUTEEN 

Taustamateriaali: 

• 2004 toimintakertomusteksti 

• 2005 puolivuosiraporttiteksti 

 

Lappi-Seppälä aloitti keskustelun käymällä läpi vuoden 2005 tulostavoitteet ja niiden toteutumisen. 
Ne esiteltiin taulukkomuodossa: 

I Rikollisuustilanteen seuraaminen ja rikollisuuden osoittimien kehittäminen 
LUVATTU: TOTEUTUMINEN: 
a) Kokonaiskuva rikollisuustilanteesta. 
Rikollisuustilanne 2004 pyritään julkaisemaan 
kesällä 2005. B 

Rikollisuustilanne 2004 ilmestyi 
kesäkuussa (julkaisu 215) 
 

b) Uhritutkimukset. Vuosina 1980, 1988, 1993, 
1997 ja 2003 kerätyt kansallisten uhritutkimusten 
aineistot ovat maamme merkittävin rikollisuus- ja 
pelkokehitystä kuvaava tietokanta. Laitos julkaisee 
vuoden 2005 aikana tutkimuksen, jossa on 
syventäviä analyysejä väestön 
turvallisuuskehityksestä. B 

Pääraportti tullut painosta elokuussa 
(julkaisu 216) 

c) Nuorisorikollisuuskyselyt. Laitos on toteuttanut 
kansallisen nuorisorikollisuuskyselyn viidesti 
vuosina 1995-2004, ja syntynyt tietokanta 

Kansallisen nuorisorikollisuuskyselyn 
pääraportti ilmestyi toukokuussa 
(julkaisu 214). ISRD-2-tutkimuksen 



   
 

   
 
 
muodostaa uhritutkimusten kaltaisen merkittävän 
kriminologisen tutkimuslähteen. Vuoden 2005 
aikana laitos julkaisee tutkimuksen, jossa 
tarkastellaan vuosien 1995-2004 kehitystä nuorten 
rikollisuudessa, nuorten uhrikokemuksissa ja 
nuoriin kohdistuvassa kontrollissa. Vuoden 2005 
lopussa kerätään kansainvälisen 
nuorisorikollisuuskyselyn (ISRD-2) aineisto, jonka 
raportointi ajoittuu 2006 puolelle. Y 

aineiston keruuta valmisteltu, 
yhteisrahoituksesta (Heuni) ei vielä 
sopimusta. 

d) Henkirikosten seurantajärjestelmä on kolmas 
OPTL:n käynnistämistä rikollisuuden 
osoitinjärjestelmistä kansallisten uhritutkimusten ja 
nuorisorikollisuuskyselyjen ohella. Kyse on 
yhteishankkeesta Poliisiammattikorkeakoulun ja 
sisäasiainministeriön poliisiosaston kanssa. Vuoden 
2005 aikana tietokannan tietoja raportoidaan. 
Raportoinnissa kehitetään internet-julkaisemista. B 

Verkkoraportti ilmestyi laitoksen 
kotisivuilla toukokuussa. 

Mahdolliset hankkeet: *e) Yritysuhrikysely. Laitos 
pyrkii vuoden 2005 aikana toteuttamaan 
kansallisesti edustavan vähittäiskaupan 
yritysuhritutkimuksen. Rahoitusta on saatu SM:stä, 
RTN:lta sekä Kaupan Keskusliitolta. Rahoitusta 
luvattu 22 000 euroa, puuttuu vielä 13 000 euroa. Y

Tästä päätettiin luopua jo 
tulosneuvottelussa 23.11.2004. 

II Rikollisuuden ajankohtaisteemoja 

a) Maahanmuuttajanuorten rikollisuus ja sen 
kontrolli.  Tutkimus on EU:n rahoittama 
vertailukartoitus (Suomi, Saksa, Italia), jonka 
Suomen osuudesta vastaavat 
Nuorisotutkimusverkosto ja Oikeuspoliittinen 
tutkimuslaitos. Ulkopuolinen rahoitus (22 000 €) 
jakaantuu vuosille 2004-2005. Suomen raportti EU-
projektille valmistuu kesällä 2005. Hankkeen 
tulokset raportoidaan tutkimuksena, jonka 
käsikirjoitus valmistuu vuoden 2005 joulukuussa. Y 

Eu:lle raportoidaan marraskuussa 
2005 projektin päätöskongressissa ja 
EU-hankkeen raporttina 2006 
alkupuolella. Hankkeen molempien 
tutkijoiden äitiyslomat saattavat 
viivästyttää suomenkielisen raportin 
valmistumista. Tavoitteena julkaista 
raportti 2006 syksyyn mennessä. 

b) Sosiaalinen pääoma ja rikollisuus. Tutkitaan 
sosiaalisen pääoman yhteyttä rikollisuuteen, ja missä 
määrin rikosuhrikokemukset vähentävät sosiaalista 
pääomaa ja luottamusta. Suomen Akatemia rahoittaa 
hankeen. Tuloksia raportoidaan suomen kielellä 
kohdan I-c  (nuorisorikollisuuskysely) yhteydessä. P 

Toteutunut suunnitelman mukaisesti. 
Tulokset raportoitu julkaisun 214 
yhteydessä sekä artikkelina, joka 
ilmestyy European Journal of 
Criminology-lehdessä. 

c) Varusmiestutkimus. Laitos selvittää vuoden 2005 
aikana, onko mahdollista toistaa vuoden 1962 
varusmiesten rikollisuuskysely, jotta saataisiin pitkän 
aikavälin trenditietoa kokonaisrikollisuuden 
kehityksestä.  Laitoksen hallussa oleva vuoden 1962 
aineisto muunnetaan elektroniseen muotoon vuoden 
2005 aikana. B 

Vanhan aineiston muuntaminen 
elektroniseen muotoon käynnissä. 
Puolustusvoimat myöntänyt 
tutkimusluvan uutta mittausta varten. 
Lomakkeen testaus syksy 2005, 
tutkimusaineiston keruu syksyllä 
2006. 



   
 

   
 
 
d) Alkoholin käytön ja kulutuksen yhteyttä 
väkivaltaan selvitetään laitoksen omien tietokantojen 
sekä mahdollisuuksien mukaan 
sairaalarekisteritietojen perusteella. Tietoja 
raportoidaan joko Rikollisuustilanne-katsauksessa tai 
erillisenä raporttina vuoden 2005 loppuun mennessä. 
B 

Luku Rikollisuustilanne-katsauksessa 
(julkaisu 215) sisälsi joitakin 
ennakkotietoja. Erillinen 
raporttikäsikirjoitus valmistuu vuoden 
2005 lopussa ja ilmestyy vuoden 2006 
alussa. 

 
 
III Kontrollijärjestelmän toiminta ja kriminaalipoliittisten uudistusten seuranta. 
 
a) Rangaistuskäytäntö ja syyttämättä jättäminen. 
Yleisseurantaa jatketaan tarpeen ja laitoksen 
resurssien mukaan. B 

Seurantatietoja raportoitu keväällä ja 
syksyllä tuomareille suunnatuissa 
seminaareissa ja 
koulutustilaisuuksissa. 

b) Huumausainerikosuudistuksen seuranta. 
Hankkeessa selvitetään huumausaineen käyttörikosta 
koskevan uudistuksen soveltamiskäytäntöä (mm. 
sakotus- ja syyttämättäjättämiskäytännöt,  
hoitoonohjaus sekä nuorten puhuttelu). Tutkimus 
valmistuu ja raportoidaan julkaisuna 2005 loppuun 
mennessä. B 

Raportti valmisteilla, tavoitteena 
ilmestyminen joulukuussa 2005. 

 
c) Uusintarikollisuus ja seuraamusten vaikuttavuus.  
Laitos on käynnistänyt hankkeen jonka tavoitteena on 
vakiinnuttaa uusintarikollisuuden tutkimusohjelma 
tavalla, joka mahdollistaa seuraamusten 
vaikuttavuusarvioinnin. Vuoden 2005 tavoitteena on 
tutkimusaineiston luominen. Tietojen raportoinnin 
aikataulu riippuu siitä, saadaanko pyydetyt aineistot 
Tilastokeskukselta ja Rikosseuraamusvirastolta. 
Sopimushoito-seuraamuksen osalta tutkimuksen 
aikataulua määrittää myös uudistuksen kohtalo. B 

Aineistoa koskevat neuvottelut TK:n 
kanssa käynnissä. 

d) Kuntien rikoksentorjuntahankkeet ja 
rikollisuustilanne. Tutkimuksessa käytetään hyväksi 
yhdessä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa luotua 
kuntien rikollisuutta kuvaavaa tietokantaa. Tiedonanto 
ilmestyy vuoden 2005 alkupuolella. 

Raportti ilmestyy vuoden 2005 
puolella. 

e) Syyntakeisuussäännöstö ja hoitojärjestelmät. 
Selvitetään uusien syyntakeisuusäännösten 
soveltamiskäytäntöjä sekä hoitojärjestelmän toimintaa 
eri aineistojen avulla. STM tarjoutunut rahoittamaan 
osan tutkimuksesta (6000 euroa).  Valmistuu  2005. Y

Laajemmasta projektista luovuttiin 
rahoitussyistä. Jo kerättyjen 
aineistojen pohjalta laaditut analyysit 
julkaistiin artikkelina ja toimitettiin 
STM:n toimikunnalle. 

f) Sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus alle 15-
vuotiaiden uusintarikollisuuteen. Hankkeen 
tavoitteena on arvioida sosiaalityön toimien 
vaikuttavuutta uusintarikollisuuteen ja seurata nuorten 
rikosuria pitkittäisaineistolla. Hanke toteutetaan 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Helsingin 

Seurantaryhmä koottu. Ns. 
toimenpidetietojen lisääminen on 
tällä  hetkellä vireillä 
sosiaalivirastossa (tämä vaihe kuuluu 
suunnitelman mukaan ko. virastolle). 
Hankkeen raportointiaikataulu 



   
 

   
 
 
tietokeskuksen ja Helsingin sosiaaliviraston 
yhteistyönä (työsuoritteina, ilman rahasiirtoja). 
Ajoitus 2005-2006. Toteutuminen edellyttää 
tutkimusluvan saamista (hakuprosessi käynnissä). 
Hankkeen yhteydessä kootaan tietoja, paljonko lapsia 
ja nuoria on laitoksissa rikosperusteisista syistä.  B 

riippuu siten osin laitoksesta 
riippumattomista tekijöistä (2006-
2007?). Nuorten rikosperustaisen 
laitospopulaation arvioinnin osalta 
tehty yhteistyösopimus Humanistisen 
ammattikorkeakoulun kanssa, ja 
hallinto-oikeuksien päätöksiä 
analysoiva pilotti käynnistynyt. 

h) Nuorisorangaistuksen seuranta- ja arviointihanke. 
Hankkeessa seurataan nuorisorangaistusta edeltävän 
nuorisoprosessin vaiheita, tuomitsemiskäytäntöä ja 
nuorisorangaistuksen toimeenpanoa. Tutkimus 
käynnistyy vuoden 2005 aikana, mikäli 
Rikosseuraamusvirasto myöntää rahoituksen. 
Tulosten raportointia vuodesta 2006 alkaen. B 

Sopimus allekirjoitettu. Aineistojen 
keruu aloitettu. Tutkimus käynnistyy 
loppuvuonna tutkijan vapauduttua 
muista tehtävistä. 

i) Julkaistaan talousrikosten rangaistuskäytäntöä 
koskeva raportti. 

Käsikirjoitus editoitavana. 

j) Arviointitutkimus Espoon perheväkivaltamallista ja 
siihen liittyvästä Lyömätön Linja-toimintamuodosta. 

Tutkimusraportti valmistuu 2005 
lopussa. 

 
 
YLEINEN YKSIKKÖ 

I Oikeusolot 

a) Oikeusolojen perusseuranta. B Yleisen yksikön 
tutkimustoimintaa jäsentävänä sateenvarjohankkeena on 
oikeusolojen, yleisön oikeusongelmien ja niihin tarjolla 
olevien ratkaisukeinojen analyysi, seuranta ja 
kehittäminen. Hankkeessa on tuotettu tietoa oikeuslaitosta 
kohtaan tunnetusta luottamuksesta, yhdenvertaisuuden 
toteutumisesta, ihmisten oikeusongelmista ja niihin 
saadusta avusta. Sama kansalaisnäkökulman painotus 
leimaa useita yksikön käynnissä olevia hankkeita. 
Oikeusolot 2004-katsaus raportoitu marraskuussa 2004 
(julkaisu 210). Palautteen systemaattinen keruu ja 
seuraavan katsauksen suunnittelu käynnistyvät 
alkuvuodesta 2005 järjestettävällä 
asiantuntijaseminaarilla. Seuraava raportti  julkaistaan 
syksyllä  2006. B 

Seuraavan raportin suunnittelu 
käynnistynyt. 

b) Häädöt ja häädetyt. - Hankkeessa kartoitetaan 
tilastotietojen, tuomioistuin- ja ulosottoasiakirjojen 
sekä häädettyjen kokemusten avulla häätötilanteiden 
ja häädettyjen henkilöiden taustoja ja profiileja. 
Tutkimuksen rahoittavat YM, OM ja Helsingin 
kaupungin tietokeskus. Häätöjen määrästä ja 
lainsäädäntöpohjasta raportoitu Oikeusolot 2004-
katsauksessa. Tutkimuskäsikirjoitus viimeistelyssä,  
tulostus tammi-helmikuussa 2005.  P 

Raportoitu,  julkaisu 213 

 
II Oikeuslaitos 



   
 

   
 
 
 
a) Siviiliprosessin toimivuus. - Vuoden 2004 alkupuolella 
käynnistetyn hankkeen tarkoituksena on 1) päivittää 
siviiliprosessia koskevia perustietoja, 2) seurata 
siviiliprosessin kehitystä vertaamalla saatuja tuloksia 
vuotta 1995 koskevan tutkimuksen tuloksiin ja 3) arvioida 
vuosien 1999 ja 2003 uudistusten vaikutuksia 
siviiliprosessiin. Hanke edennyt suunnitelmien mukaan. 
Aineisto koottu, analysointi käynnissä.   
Ennakkotuloksia oikeudenkäyntikulujen kehityksestä 
raportoitu Oikeusolot 2004-katsauksessa (julkaisu 210). 
Raportointi vuonna 2005. B 

Edennyt suunnitelmien mukaan, 
raportointi loppuvuodesta 2005 

b) Tuomareiden nimittämiskäytäntöä koskeva tutkimus. -  
Selvitetään tuomareiden nimittämistä koskevan lain 
toimivuutta. Tutkimuksen rahoittaa  OM. Hanke edennyt 
suunnitelmien mukaan, aineisto nimittämisasiakirjoista 
vuosilta 2000-2004 kerätty, käsikirjoitus työn alla, 
valmistuu vuoden 2004 loppuun mennessä. Julkaisu 
tammi-helmikuussa 2005. P 

Raportoitu, tutkimustiedonanto 65 

c) Oikeusapu-uudistuksen seuranta- ja 
arviointitutkimuksessa  tarkastellaan oikeusapu-
uudistuksen toimivuutta. Hankkeen rahoittaa OM. 
Hankkeen I osaraportin käsikirjoitus viimeistelyssä, 
tulostuu marras-joulukuussa 2004 (julkaisu 211). 
Osaraportissa tarkastelussa asiamäärien, asiarakenteen ja 
asiakasrakenteen kehitys sekä keskeisten toimijoiden 
käsitykset oikeusapu-uudistuksen vaikutuksista. Aineisto 
kerätty oikeusturvavakuutuksia myöntäviltä 
vakuutusyhtiöiltä, tuomarikysely suunniteltu, 
aineistonkeruu  joulukuussa 2004. Asiakkaille suunnattu 
kysely toteutetaan alkuvuodesta 2005. Loppuraportointi 
sopimuksen mukaan 2005. Tutkimussopimus kesäkuun 
2005 loppuun.  Hankkeen moniulotteisuuden ja mittavan 
aineistonkeruun ja –käsittelyn vuoksi projektia 
tarkoituksenmukaista jatkaa vuoden 2005 loppuun. 
Lisärahoitus OM  ( 6kk). P 

Ensimmäinen osio raportoitu, 
julkaisu 211. Jatkorahoitus vuoden 
2005 loppuun sovittu. 

 
Tuomarikyselyn aineistonkeruu 
valmis, asiakaskartoituksen 
ensimmäisen osion aineistonkeruu 
valmis. Asiakaskartoituksen toisen 
osion kyselylomake suunniteltu, 
aineistonkeruu lokakuussa 2005. 
Loppuraportointi vuodenvaihteessa 
2005-2006.   
 

 
 
III Perheoikeus 
 
a) Ositus ja varallisuusjärjestelyt avioerossa. – 
Hankkeessa arvioidaan  aviovarallisuusjärjestelmän 
toimivuutta selvittämällä eri aineistojen avulla 
varallisuusjärjestelyjen tosiasiallisia käytäntöjä 
avioeroissa. Tutkimuskohteina ovat mm. omaisuuden 
puolittamisperiaatteen toteutuminen, avioehdon merkitys 
sekä avioeron vaikutukset puolisoiden taloudelliseen 
asemaan. Tutkimus valmistuu 2006. Avioehtosopimusten 
kehitystä koskevia tuloksia raportoitu Oikeusolot 2004-
katsauksessa (julkaisu 210). Hankeen empiirisen osion 
aineistotarpeet täsmennetään  ja aineistonkeruu  aloitetaan 
sen jälkeen, kun OM on täsmentänyt hallitusohjelmaan 
sisällytetyn selvityslupauksen tietotarpeita. B 

Hankesopimus OM, OPTL ja HY 
vuoden 2006 loppuun. Hanke 
käynnistetty, moniosainen  aineisto-
suunnitelma laadittu, aineistojen 
keruut syksyllä 2005.   Raportointi 
vuoden 2006 kuluessa. 



   
 

   
 
 
b) Lapsen elatusapua koskevan sääntelyn toimivuus. - 
Vuonna 2003  käynnistynyt hanke, jossa arvioidaan 
sosiaaliturva- ja väestötilastojen pohjalta elatusavun 
toimivuutta.  Yksityisoikeudellinen elatusvastuu on 
korostunut entisestään mm. julkisen perhetuen reaalisen 
ostovoiman vähennyttyä ja  yhden vanhemman perheiden 
lisäännyttyä.  Hanke käynnissä, tulostus vuoden 2005 
alussa. B 

Raportointi vuoden 2005 loppuun 
mennessä 

c) Lapsen huoltoa koskevat riidat. – Tavoitteena on tuottaa 
perustietoa huoltoriitojen 
määrästä, yleisyydestä, prosessien kulusta, kestosta, 
osapuolten vaatimuksista, prosessien lopputuloksesta ja 
huoltoriitakierteestä. Tuottaa myös yleistä informaatiota 
hakemusasioiden käsittelystä, käytetystä oikeusavusta, 
oikeudenkäyntikuluista ja oikeudenkäymiskaaren vuonna 
2003 voimaan tulleiden säännösten toimivuudesta. 
Käynnistyy vuoden 2005 alussa ja tulostuu vuoden 2005-
2006 vuodenvaihteessa, edellyttäen, että hankkeelle 
saadaan rahoitus. Projektirahoitusta (x 12 kk) on haettu 
OM:ltä. P 

Rahoitus 12 kk sovittu. Hankkeen 
käynnistyminen viivästyi potentiaalisen 
tutkijan rekrytoinnissa ilmenneiden 
ongelmien vuoksi. Käynnistynyt 1.8. 
Aineistojen keruu loka-joulukuussa 
2005. Tulostuu 31.7.2006 mennessä. 

 
IV Velkaongelmat ja tietosuoja 
 
a) Tietosuoja. -  Tietosuojaan liittyvässä 
tutkimushankkeessa  arvioidaan aihepiirin tietopohjaa ja 
empiirisen tiedon asemaa alan tutkimuksessa,  tarkastellaan 
kansalaisten suhtautumista henkilötietojen käsittelyyn, 
arvioidaan tietosuojan ajankohtaisia ongelmia ja esitellään 
informaation sääntelyn kehitystä. Kansalaiskäsityksiä 
kartoittanut aineisto koossa, analysointi käynnissä. 
Tutkimus valmistuu 2005. B 

Osaraportointi julkaisuissa 
’Oikeusolot 2004’ (OPTL-julkaisu 
210) ja  Sirkiä & Muttilainen & 
Kangassalo & Nurmela; Suomalaisten 
viestintävalmiudet 2000-luvun 
vuorovaikutusyhteiskunnassa 
(Tilastokeskus Katsauksia 2/2005). 
Koonnosraportointi vuoden 2005 
loppuun mennessä. 

b) Velkaongelmien seurantajärjestelmä. - Yhteistyössä 
Tilastokeskuksen kanssa suunnitellaan velkaongelmien 
jatkuvaa seurantajärjestelmää. Velkahallintamittari 
kytkeytyy hallitusohjelman toteuttamiseen ja 
velkahallintaohjelman laatimiseksi asetetun 
oikeusministeriön toimeksiantoon. Suunnittelua ajoittuu 
edelleen vuodelle 2005,  hanke käynnistyy  TK:n ja OPTL:n 
yhteistyönä varsinaisesti vuonna 2006.  Y 

Etenee suunnitelmien mukaan. 

 
Lappi-Seppälä totesi, että tulostavoitteissa ollaan hyvin pysytty, kaikki se mikä on sovittu on tehty. 
Tulosneuvotteluissa sovittujen hankkeiden lisäksi on tehty myös joitain uusia töitä. 
 

 
 
 

2 VIRASTON JOHDON KATSAUS 

Laitoksen tulostavoitteet vuodelle 2005 liittyvät rikollisuusmuutosten sekä eräiden keskeisten 
lainuudistusten seurantaan ja arviointiin. Rikollisuustutkimuksen puolella on kokonaisrikollisuuden 
perusseurannan ohella painotettu väkivaltarikollisuuden ja nuorisorikollisuuden teemoja. 



   
 

   
 
 
Maahanmuuttajat rikoksentekijöinä ja uhreina sekä alkoholin käytön ja kulutuksen yhteys 
väkivaltaan ovat niinikään olleet tarkastelujen kohteina. Rikollisuuskontrollia ja rikosten torjuntaa 
koskeva tutkimus on resurssisyistä keskittynyt rangaistuskäytäntöjen perusseurantaan. 
Lainsäädännön seuranta- ja arviointitutkimuksissa painopistealueina ovat olleet oikeudellisia 
palveluita, tuomioistuinlaitosta, perheoikeudellisia kysymyksiä sekä tietosuojaa ja velkaongelmien 
hallintajärjestelmiä käsittelevät seuranta- ja arviointitutkimukset.  
 
Tutkimuksen volyymi on kasvanut. Toiminta on ollut paitsi tehokasta, myös taloudellista. Laitoksen 
tutkijoiden julkaisemien tutkimusnimikkeiden määrä ylittää selvästi vertailukelpoisten muiden 
sektoritutkimuslaitosten tason. Samalla laitoksen henkilötyövuoden kustannukset ovat muita 
laitoksia pienemmät.  
 
Toimintaympäristön muutostekijöistä Lappi-Seppälä otti esille Valtion tiede- ja 
teknologianeuvoston vuonna 2003 käynnistämä julkisen tutkimusjärjestelmän rakennearvion sekä 
oikeusministeriössä käynnissä olevan tutkimusstrategian luomisprosessin. Ne molemmat tulevat  
vaikuttamaan monin tavoin myös laitoksen työhön ja toimintatapoihin. Alan arviointiraporteissa 
ovat yhä enemmän korostuneet tutkimusyhteistyön, monitieteisyyden ja tutkimuksen 
kansainvälistymisen tavoitteet. Yhteistyö on erityisen tärkeää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
kaltaiselle pienelle yksikölle. Kiinnostus tutkimusyhteistyön vahvistamiseen kasvaa myös 
yliopistojen piirissä, minkä voi arvella näkyvän myös laitoksen  toiminnassa lähivuosina. Myös 
laitoksen kansainväliset yhteistyöverkostot ovat viime vuosina laajentuneet.   
 
Ulkoisista muutostekijöistä otettiin esille Poliisiammattikorkeakoulun muutto 2006 vuoden lopussa 
Tampereelle. Tämä tullee  heijastumaan mm. rekrytointikyselyinä.  
 
Yleisestä resurssitilanteesta Lappi-Seppälä otti esille palkkausuudistuksen yhteydessä tehdyt 
ratkaisut, jotka eivät mahdollista riittävää tutkijoiden palkkausten porrastusta. Laitoksen 
hallintorakenne on alikehittynyt, eikä  laitoksella ole  erillistä resurssia yleisten hallinnollisten 
tehtävien hoitamiseksi. 
 
3. TULOSTAVOITTEET VUODELLE   2006 
 
3.1. Kriminologinen yksikkö 
 
I Rikollisuustilanteen seuraaminen ja rikollisuuden osoittimien kehittäminen 
 
a) Kokonaiskuva rikollisuustilanteesta. Rikollisuustilanne 2005 pyritään julkaisemaan kesällä 2005.  
 
b) Uhritutkimukset. Vuosina 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 kerätyt kansallisten uhritutkimusten 
aineistot ovat maamme merkittävin rikollisuus- ja pelkokehitystä kuvaava tietokanta. Laitos 
julkaisee vuoden 2006 aikana omaisuusrikollisuuden kehitystä  kuvaavan raportin yhteishankkeena 
Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Laitos osallistuu vuonna 2006 toteutettavan uuden mittauksen 
suunnitteluun. Sen aineisto valmistuu analysoitavaan muotoon tammikuussa 2007. Laitos 
neuvottelee KPO:n kanssa osallistumisesta naisuhritutkimuksen raportointiin (aineistonkeruu syksy 
2005, raportointi 2006).  
 
c) Nuorisorikollisuuskyselyt. Alkuvuodesta 2006 suunniteltu kerättäväksi kansainvälisen 
nuorisorikollisuuskyselyn (ISRD-2) aineisto, jonka pohjalta julkaistaan Suomen maaraportti vuoden 
2006 aikana. Rahoitusneuvottelut käynnissä Heunin ja NSfK:n kanssa.   



   
 

   
 
 
 
d) Henkirikosten seurantajärjestelmä on uhritutkimusten ja kansallisten nuorisorikollisuuskyselyjen 
ohella kolmas OPTL:n käynnistämistä rikollisuuden osoitinjärjestelmistä (yhteistyökumppanit 
aineiston keruussa PAKK ja SM poliisiosasto). Vuoden 2006 aikana jatketaan tietokannan 
päivittämistä painottaen verkkojulkaisemista.  
 

II Rikollisuuden ajankohtaisteemoja 

a) Maahanmuuttajanuorten rikollisuus ja sen kontrolli.  Tutkimus on EU:n rahoittama 
vertailukartoitus (Suomi, Saksa, Italia), jonka Suomen osuudesta vastaavat Nuorisotutkimus-
verkosto ja Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Ulkopuolinen rahoitus (22 000 €) jakaantuu vuosille 
2004-2005. Hanke päättyy, kun Suomen maaraporttiin perustuva raportti julkaistaan vuoden 2006 
aikana laitoksen sarjassa. Y  
 
b) Nuorisorikollisuuden kehitys, syyt ja kontrolli.  Laitos julkaisee artikkelikokoelman nuorten 
rikollisuuden määrästä, syistä ja kontrollista. Kirjoittajina on tutkijoita sekä laitoksen piiristä että 
ulkopuolelta. Yhteishanke Nuorisotutkimusverkoston ja Nuorisoasiain neuvottelukunnan (OPM) 
kanssa. Arvioitu ilmestyminen touko-kesäkuussa 2006 Y 
 
c) Nuoret henkirikosten tekijöinä. Laitos on koonnut TEO:n arkistoista aineiston, jonka pohjalta 
selvitetään nuorten henkirikosten määrää sekä tekojen ja tekijöiden piirteitä jaksolla 1980-2003. 
Raportti ilmestyy vuoden 2006 aikana. B 
 
d) Nuorten miesten rikoskäyttäytyminen 1962 ja 2006. Laitos toteutti vuoden 1962 kutsunnoissa 
nuorten miesten itse ilmoittaman rikollisuuden kyselyn. Vuoden 1962 aineiston saattaminen 
elektroniseen muotoon saatetaan päätökseen 2006. Syksyllä 2006 Helsingin kutsunnoissa kerätään 
uusi aineisto. Raportointi 2007. B  
 
e) Alkoholin käytön ja kulutuksen yhteyttä väkivaltaan selvitetään laitoksen omien tietokantojen 
sekä mahdollisuuksien mukaan sairaalarekisteritietojen perusteella. Päättyvä hanke, jonka 
raportointia vielä 2006 alkukuukausina. B 
 
 
III Kontrollijärjestelmän toiminta ja kriminaalipoliittisten uudistusten seuranta. 
 
a) Rangaistuskäytäntö ja syyttämättä jättäminen. Yleisseurantaa jatketaan tarpeen ja laitoksen 
resurssien mukaan. B 
 
b) Huumausainerikosuudistuksen seuranta. Hankkeessa selvitetään huumausaineen käyttörikosta 
koskevan uudistuksen soveltamiskäytäntöä (mm. sakotus- ja syyttämättäjättämiskäytännöt,  
hoitoonohjaus sekä nuorten puhuttelu). Tutkimus valmistuu ja raportoidaan julkaisuna 2006 alussa. 
B  
 
c) Uusintarikollisuus ja seuraamusten vaikuttavuus.  Laitos on käynnistänyt hankkeen jonka 
tavoitteena on vakiinnuttaa uusintarikollisuuden tutkimusohjelma tavalla, joka mahdollistaa 
seuraamusten vaikuttavuusarvioinnin. Vuoden 2006 tavoitteena on  julkaista ensimmäisiä 
tutkimustuloksia seuraamusten vaikutuksesta uusintarikollisuuteen, edellyttäen että tietokanta 
saadaan Tilastokeskukselta vuoden 2005 aikaan. Sopimushoito-seuraamuksen osalta tutkimuksen 
aikataulua määrittää myös uudistuksen kohtalo. B 



   
 

   
 
 
 
d) Sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus alle 15-vuotiaiden uusintarikollisuuteen. Hankkeen 
tavoitteena on arvioida sosiaalityön toimien vaikuttavuutta uusintarikollisuuteen ja seurata nuorten 
rikosuria pitkittäisaineistolla. Hanke toteutetaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Helsingin 
tietokeskuksen ja Helsingin sosiaaliviraston yhteistyönä (työsuoritteina, ilman rahasiirtoja). Ajoitus 
2005-2006. Vuoden 2006 aikana tavoitteena raportoida ensimmäisiä tietoja sosiaalityön 
toimenpiteiden vaikuttavuudesta uusintarikollisuuteen, edellyttäen että toimenpidetietokanta 
saadaan vuoden 2005 aikana (sosiaaliviraston lupamenettely edelleen käynnissä). B 
 
e) Nuorisorangaistuksen seuranta- ja arviointihanke. Hankkeessa seurataan nuorisorangaistusta 
edeltävän nuorisoprosessin vaiheita, tuomitsemiskäytäntöä ja nuorisorangaistuksen toimeenpanoa. 
Tutkimus käynnistyy vuoden 2005 lopulla. aikana, mikäli Rikosseuraamusvirasto myöntää 
rahoituksen. Tulosten raportointia vuodesta 2006 alkaen.  
 
 
3.2. Yleinen yksikkö 
I Oikeusolot 
a) Oikeusolojen perusseuranta.  Yleisen yksikön tutkimustoimintaa jäsentävänä sateenvarjo-
hankkeena on oikeusolojen, yleisön oikeusongelmien ja niihin tarjolla olevien ratkaisukeinojen 
analyysi, seuranta ja kehittäminen. Hankkeessa on tuotettu tietoa oikeuslaitosta kohtaan tunnetusta 
luottamuksesta, yhdenvertaisuuden toteutumisesta, ihmisten oikeusongelmista ja niihin saadusta 
avusta. Sama kansalaisnäkökulman painotus leimaa useita yksikön käynnissä olevia hankkeita. 
Oikeusolot 2004-katsaus raportoitu marraskuussa 2004 (julkaisu 210). Seuraavan raportin 
valmistelu käynnistynyt, julkaisu   2007 alkupuolisko.  
  
b) Asunnottomuus lapsiperheissä. Tavoitteena kartoittaa monipuolisten aineistojen avulla 
vallitsevan järjestelmän toimivuutta yksilön perusoikeuksien näkökulmasta eri alojen sääntelyn ja 
viranomaistoimintojen risteyskohdassa. Käynnistyy 2006, väitöskirjatutkimus, rahoitusta haettu 
Suomen Akatemialta.   
II Oikeuslaitos 
a) Tuomioistuinsovittelu. Hankkeessa seurataan vuoden 2006 alusta voimaan tulevan 
tuomioistuinsovittelun toimivuutta käytännössä. Tutkimuksen suunnittelussa hyödynnetään 
Norjassa ja Tanskassa suoritettuja evaluaatioita. Tutkimuksen toteuttamistapa ja aikataulu 
täsmentyvät vuoden 2006 alkupuoliskolla.  
 
b) Time management in Nordic courts.  Suomen oikeusministeriön rahoittama  
selvitys CEPEJ Task Force´n tietotarpeisiin (“Time frames of Proceedings” CEPEJ 
TF - DEL). Pohjoismaisten ao. teemaa koskevien tutkimusten ja selvitysten kartoittaminen,  
koostaminen, analysointi ja englanninkielinen raportointi. Raportointi helmikuun 2006 loppuun 
mennessä.    
  
 
III Perheoikeus 
a) Aviovarallisuusjärjestelmän toimivuus – Laaja eri osioista muodostuva hankekokonaisuus, jonka 
tavoitteena on arvioida  avioliittolain varallisuussäännösten toimivuutta käytännössä. Kytkentä 
hallitusohjelmaan.  
1) Ositus ja varallisuusjärjestelyt avioerossa. – Hankkeessa arvioidaan  aviovarallisuusjärjestelmän 
toimivuutta selvittämällä eri aineistojen avulla varallisuusjärjestelyjen tosiasiallisia käytäntöjä 
avioeroissa. Tutkimuskohteina ovat mm. omaisuuden puolittamisperiaatteen toteutuminen, 



   
 

   
 
 
avioehdon merkitys sekä avioeron vaikutukset puolisoiden taloudelliseen asemaan.  Aineistonkeruu  
loppuvuosi 2005, valmistuu 2006.  
2) Avio-oikeudelliset ongelmat julkisessa oikeusavussa. – Aineistonkeruu alkuvuosi 2006. 
Raportointi 2006. Y 
3) Avio-oikeudelliset ongelmat pesänjakajajärjestelmässä. Aineistonkeruu vuoden 2006 
ensimmäisen puoliskon kuluessa. Raportointi 2006. Y 
 
b) Lapsen huoltoa koskevat riidat. – Tavoitteena on tuottaa perustietoa huoltoriitojen määrästä, 
yleisyydestä, prosessien kulusta, kestosta, osapuolten vaatimuksista, prosessien lopputuloksesta ja 
huoltoriitakierteestä. Tuottaa myös yleistä informaatiota hakemusasioiden käsittelystä, käytetystä 
oikeusavusta, oikeudenkäyntikuluista ja oikeudenkäymiskaaren vuonna 2003 voimaan tulleiden 
säännösten toimivuudesta. Käynnistynyt kesällä  2005, valmistuu kesällä 2006 . Y 
 
IV Velkaongelmat 
a) Velkaongelmien seurantajärjestelmä. - Yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa suunnitellaan 
velkaongelmien jatkuvaa seurantajärjestelmää. Velkahallintamittari kytkeytyy hallitusohjelman 
toteuttamiseen ja velkahallintaohjelman laatimiseksi asetetun oikeusministeriön toimeksiantoon. 
Käynnistyy  2006, raportointi 2006-2007.  Y 
 
b) Velkajärjestelyn maksuohjelmat ja -järjestelyn saaneet henkilöt. Hanke on pääpiirteissään 
uusintatutkimus vuonna 1998 raportoidusta hankkeesta. Alkaa  1.11.2005, raportointi vuoden 2006 
kuluessa. Y 

V Lainsäädäntötutkimus 

Erillisselvitykset VNK:n asettamaan Paremman sääntelyn toimintaohjelmaan. Neljää eri 
oikeudenalaa koskevat selvitykset lainsäädännön kehityksestä vuosina 1985-2005; perheoikeus, 
velkojen hallintajärjestelmät, toimeentulotukilainsäädäntö ja siviiliprosessilainsäädäntö. Keskeisenä 
tarkastelukohteena se,  mitkä eri tekijät ovat vaikuttaneet lainsäädäntökehitykseen ja ohjanneet sitä. 
Lisäksi  painottuvat kansalaisten toimintamahdollisuuksien turvaamisen ja sosiaalisen 
turvallisuuden näkökulmat.  Toteutetaan myös kansalaisille suunnattu kysely lainsäädännön laatu-
teemasta, aineistonkeruu lokakuussa 2005.  Rahoitus vuodelle 2005, raportointi helmikuun 2006 
loppuun mennessä.  
 
 
3.3 Tuotokset ja laadunhallinta  
 
Keskusteltiin vaikuttavuuden ja laadun suhteesta. Laitoksen puolelta tuotiin esiin seuraavaa: 
Laitoksen toiminnan perustavoitteena on oikeuspoliittisen päätöksenteon tietopohjan 
vahvistaminen, erityisesti oikeusministeriön hallinnonalalla. Tutkimuksen vaikuttavuudessa on 
tällöin kyse tiedon läpäisykyvystä, sen tehokkaasta levittämisestä, sekä päätöksentekojärjestelmän 
kyvystä ottaa vastaan ja käyttää sille tarjottua tietoa. Oikeuspolitiikan tekemisen tavat ja muodot 
ovat moninaiset. Oikeuspoliittinen tutkimustieto palvelee oikeuspolitiikan päätöksentekijöitä ja 
oikeuspoliittiseen keskusteluun osallistuvia tahoja eri tavoin. Vaikuttavuus ilmenee eri 
ulottuvuuksilla, mikä vaikeuttaa yksiselitteisten ja suorien indikaattorien kehittelyä. Tutkimuksen 
vaikuttavuus voi ilmetä yleisen tiedon tason kohoamisena ja väärinkäsitysten oikaisemisena. 
Konkreettisemmin tutkimuksen vaikuttavuus ilmenee tilanteissa, joissa lainuudistusten 
sisältöratkaisuja perustellaan tutkimustietoon viitaten.  
 



   
 

   
 
 
Painetut kirjoitukset ovat vain yksi tapa tutkimustiedon levittämiseksi. Tutkijoiden osallistuminen 
erilaisten työryhmien- ja toimikuntien työhön on usein julkaisuakin tehokkaampi tapa saattaa 
oikeuspoliittinen tieto hyödyttämään päätöksentekoa ja -suunnittelua. Laitoksen tutkijoilla on ollut 
jäsenyyksiä ja puheenjohtajuuksia lukuisissa oikeusministeriön asettamissa säädösvalmisteluun ja 
oikeuspoliittiseen suunnitteluun liittyvissä työryhmissä, toimikunnissa ja neuvottelukunnissa. 
Tutkijoiden osallistuminen lainkäyttöhenkilöstön koulutukseen erilaisten seminaarien, kurssien sekä 
hovioikeuspiirien laatuhankkeiden yhteydessä on kanavoinut tutkimustietoa lainsoveltamisen ja 
oikeudenkäytön tasoille. Laitoksen julkaisema tutkimustieto kanavoituu median kautta myös osaksi 
yleistä oikeuspoliittista kansalaiskeskustelua. Laitos on ollut kokoonsa nähden näkyvästi esillä 
julkisessa sanassa.  
 
Alan tutkimuksen tason ja osaamisen nostaminen sekä infrastruktuurin vahvistaminen ovat osa 
laitoksen tutkimuspoliittista tehtävää. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen panos oikeuspoliittisen 
tutkimuksen teorian ja menetelmien kehittäjänä on huomattava jo yksin sen vuoksi, että laitos on 
alallaan ainoa. Yhteistyön tiivistäminen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa on myös vahvistanut 
laitoksen ja sen tutkimuksen omaa asemaa tutkimuskentällä.  
 
Lisäksi listattiin seuraavat toimenpiteet laadun kohottamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi:  
 
Julkaisujen ennakkotarkastaminen (referee-toiminta) laajennetaan koskemaan kaikkia laitoksen 
tutkimusraportteja.  Sovittiin myös, että ensi vuoden aikana arvioidaan referee toiminnasta saatuja 
tuloksia. Tutkimustulosten julkaisemista kansainvälisissä julkaisuissa sekä julkaisemista 
englanninkielellä laitoksen omissa sarjoissa lisätään. Internetin hyväksikäyttöä tutkimustulosten 
julkaisemisessa tehostetaan ja osa tutkimustuloksista julkaistaan ja päivitetään vain verkossa. Myös 
tiedotteiden käyttöä tehostetaan. Laitoksen metodista osaamista syvennetään lisäämällä yhteystyötä 
muiden tutkimuslaitosten kanssa. 
 
 
3.4 Toiminnallinen tehokkuus 
 
Julkaisujen määrillä mitattuna toiminnan tuloksellisuus on kohentunut tasaisesti viimeisen 5 vuoden 
aikana. Laitoksen julkaisutiheys on sektoritutkimuslaitosten huippuja, sen menot ovat myös muita 
laitoksia selvästi alemmalla tasolla. Tuottavuuden voi siten tuskin arvioida tästä juurikaan 
nousevan. Ei myöskään ole ajateltavissa, että laitos voisi nykyresurssein laajentaa merkittävästi 
tutkimuskenttäänsä. Lisätutkimuksen tarve on kuitenkin ilmeinen useilla alueilla.  
 
Laitoksen tutkimustoiminnan vaikuttavuus on näkynyt eduskuntatyössä ja useissa 
säädösvalmisteluhankkeissa. Tutkijoiden tiivis osallistuminen oikeusministeriön hallinnonalan 
ohjelma- ja strategiatyöhön on lisännyt tutkimustulosten oikeuspoliittista relevanssia ja 
käyttöastetta. Laitoksen tutkijat ovat antaneet merkittävän panoksen mm. oikeusministeriön 
rikoksentorjuntaneuvoston piirissä valmisteltuun väkivallan vähentämiseen tähtäävän ohjelman ja  
velkahallintaohjelman valmisteluun. Laitos on keskeisesti mukana myös kriminaalipolitiikkaa, 
kansalaisten oikeussuhteita sekä tuomioistuinlaitoksen kehittämistä koskevassa strategiatyössä. 
Henkilökunnan osallistuminen lainkäyttöhenkilöstön koulutukseen on kanavoinut tutkimustietoa 
lainsoveltamisen ja oikeudenkäytön tasolle. Laitos on ollut kokoonsa nähden näkyvästi esillä 
mediassa. Näissä toimintamalleissa pysytään myös vuonna 2006. 
 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuottamaa tutkimustietoa välitetään tiedon käyttäjille monin eri 
tavoin. Tutkimustuloksia julkaistaan tieteellisissä julkaisusarjoissa, lehtiartikkeleissa, laitoksen 



   
 

   
 
 
www-sivuilla, erilaisissa koulutustilaisuuksissa, esitelmissä ja seminaareissa. Laitoksen tutkimuksia 
lähetettiin vapaakappaleina noin 200 kotimaiselle vastaanottajalle ja yli 30 ulkomaiselle kirjastolle 
tai tutkijalle. Research Report Summaries lähetettiin lisäksi noin 140 kohteeseen ja 
Rikollisuustilanne 2004 kotimaahan noin 460 vastaanottajalle ja ulkomaille noin 40 
vastaanottajalle. Laitoksen kaikki julkaisut on julkaistu vuodesta 2004 lähtien laitoksen www-
sivuilla. Verkkotiedottamista tullaan tehostamaan vuoden 2006 aikana mm. tiivistämällä 
tutkimusten tuloksia erillisiksi tutkimustiedotteiksi. 
 
 
3.5 Henkilöstö 
 
Vuoden 2005 lopussa tutkimuslaitoksessa työskenteli 24 henkilöä, joista 22  kokopäiväisesti.  
Henkilöstön keski-ikä oli 41,9 vuotta ja koulutustasoindeksi 6,8. Rekisteröityjä sairauden 
aiheuttamia poissaoloja oli alkuvuonna 2005 yhteensä 61 työpäivää eli 6,1 työpäivää henkilö-
työvuotta kohden.  
 
Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa on kohennettu mm. metodikurssituksella. Toimintaa on 
tarkoitus jatkaa myös vuonna 2006.  
 
Vuoden 2005 aikana tarkastettiin työtilojen asianmukaisuus (Medivire). Työhyvinvointia pyritään 
seuraamaan ja kohentamaan toteuttamalla vuoden 2006 aikana ilmapiirikartoitus. Työhyvinvoinnin 
tilaa arvioidaan osana kehityskeskusteluja ja sisäisiä palavereja. 
 
 
4. RESURSSIT VUODELLE 2006 
 
Laitoksen tavoitetoimintamenotaso vuodelle 2006 on 1 290 000 euroa. Laitokselle myönnetään 
vuoden 2006 määrärahaa 1 190 000 euroa ja lisäksi laitoksella on käytettävissään  vuodelta 2005 
siirtyvät määrärahat.  
 
Laitoksen enimmäishenkilötyövuosimäärä vuonna 2006 on 23,4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. TULOSRAPORTOINTI 
 
 
 
 
Tulossopimusasiakirjan tavoitteiden etenemistä seurataan ministeriön säännöllisin väliajoin, minkä 
lisäksi virasto raportoi tulostavoiteasiakirjassa sovittujen tavoitteiden toteutumistilanteesta 
puolivuosikatsauksen ja vuodelta 2006 laadittavan toimintakertomuksen yhteydessä. 

 

 



   
 

   
 
 
Allekirjoitukset 

 
 
 
 

Kansliapäällikkö Kirsti Rissanen                    Johtaja Tapio Lappi-Seppälä  
   

 
 
 
 
LIITE Viraston henkilöstö- ja määrärahalaskelma (vuodet: 2+1+1)  

 
Selitys vuosille:  2=historiatiedot 
   1=kuluvan vuoden arviotiedot 
   1=seuraavan vuoden tavoitteet/arviot 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHA JA HENKILÖSTÖ VUONNA 2006 21.10.2005/JR

TP-2004
kum.tot. 
elo/04

kum.tot. 
elo/05 mu-% TPE-2005

Tulossopimus 
2005

Tulossop. 
toteutuminen

TULOSSOPIMUS 
2006

Palkat 945 044 632 712 656 009 4 % 973 574 1 030 000 -56 426 1 057 000
Vuokrat 167 546 109 269 116 296 6 % 178 321 175 000 3 321 183 000
Muut menot 168 367 74 891 87 614 17 % 192 254 199 000 -6 746 214 000
Nettoutettavat tulot -234 641 -49 841 -59 173 19 % -163 898 -164 000 102 -164 000
 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 046 316 767 031 800 746 4 % 1 180 251 1 240 000 -59 749 1 290 000

MYÖNNETÄÄN UUTTA RAHAA 1 150 000 1 190 000
käytettävissä 1 300 252 1 310 000
vuodelle 2005 siirtyvä määräraha (+) / lisämäärärahatarve vuodelle 2004 (-) 120 000

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ  (htv) 22,0 23,3 -1,0 23,4



   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnettomuustutkintakeskus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
 
ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUKSEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 
 
 
 
Aika  29.9.2005 

 
Paikka  Oikeusministeriö 
 
Osallistujat  OM:n edustajat: 
  Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) 
  Ylitarkastaja Ulla Westermarck (siht.) 
  Suunnittelija Jouni Rutanen 
 
  Onnettomuustutkintakeskuksen edustajat: 
  Johtaja Tuomo Karppinen 
  Hallintopäällikkö Pirjo Valkama-Joutsen 
 
 

1 KATSAUS EDELLISEN VUODEN JA KULUVAN VUODEN 
TULOKSELLISUUTEEN 

Taustamateriaali: 

• 2004 toimintakertomusteksti 

• 2005 puolivuosiraporttiteksti 

Todettiin, että tulosneuvotteluasiakirjat on lähetettävä muutama päivä 
ennen neuvottelua kaikilla osapuolille. Sovittiin, että näin toimitaan ensi 
vuonna. 

Tänä vuonna elokuun alkuun mennessä on aloitettu kuuden 
ilmailuonnettomuuden tutkinta. Näistä kolme on B-tutkintoja ja kolme 
C-tutkintoja. Raideliikennettä koskevia onnettomuustutkintoja on 
aloitettu yksi B-tutkinta ja viisi C-tutkintaa. Vesiliikenteessä on 
tapahtunut kolme tutkintaan johtanutta onnettomuutta, joista yksi on 
luokiteltu B-tutkinnaksi ja kaksi C-tutkinnaksi.  

 
Muita kuin ilmailu-, raideliikenne- tai vesiliikenneonnettomuuksia on  
tutkittavaksi otettu Kuopiossa 18.3 tapahtunut kauppakeskuksen katon 
sortumavaara ja marketin sisäkaton putoaminen Sysmässä 27.4. 
Konginkankaalla 19.3.2004 tapahtuneen suuronnettomuuden tutkinta on 
lausuntovaiheessa. Ryhmään ”muut onnettomuudet” kuuluvia 
onnettomuuksia on lisäksi tutkittavana linja-auton suistuminen tieltä 
Halikossa 22.12.2004. 

 
 

Suuronnettomuuden vaaratilanteen tai onnettomuuden tutkinta valmistuu  
yhdessä vuodessa. Vaaratilanteen tai vähäisen onnettomuuden tutkinta  



   
 

   
 
 

valmistuu kuudessa kuukaudessa. 
 

Ilmailuonnettomuuksien tutkintoja on 1.8.2005 mennessä valmistunut 
kolme B-tutkintaa ja viisi C-tutkintaa. B-tutkintojen keskimääräinen 
tutkinta-aika oli 13 kk ja C-tutkintojen 6 kk. Yksi B-tutkinta kesti 21 kk, 
koska lentokokeita jouduttiin tekemään lisää kesällä 2004 ensimmäisissä 
kokeissa 003 havaittujen ilmiöiden selvittämiseksi. Lisäksi ilmailussa on 
tehty 13 esiselvitystä eli D-tutkintaa. 

 
Raideliikennetutkintoja on saatu valmiiksi neljä C-tutkintaa. Niiden 
keskimääräinen tutkinta-aika oli 11,5 kk.  

 
Vesiliikenneonnettomuuksien tutkintoja on valmistunut yksi B-tutkinta 
ja kolme C-tutkintaa, joista yksi oli yhteistutkinta ruotsalaisten kanssa. 
Laaja B-tutkinta käsitteli ms ISABELLAn pohjakosketusta 20.12.2001. 
Myös yksi C-tutkinta koski 2001 tapahtunutta onnettomuutta. 
Moottoriveneen uppoamista 8.6.2003 Pärnun edustalla ja viittä muuta 
veneonnettomuutta koskenut tutkinta kesti vähän alle kaksi vuotta. 
Lisäksi on tehty useita esiselvityksiä. 

 
Muita kuin ilmailu-, raideliikenne tai vesiliikenneonnettomuuksia 
koskevia tutkintoja on valmistunut suuronnettomuustutkinta Aasian 
luonnonkatastrofista 26.12.2004 ja Torniossa terästehtaalla 19.9.2003 
tapahtuneen räjähdysmäisen tulipalon tutkinta. Tutkinnat kestivät 
vastaavasti 5 kk ja 20,5 kk. 
 
Suositusten seuranta: 80 % tiedetään toteutuksen tilanne; ilmailu (90%)- 
ja raide(100%), vesiliikenteen osalta tavoitetta ei olla (tavoitetta) 
saavutettu.  Vesiliikenteeseen ei ole vielä saatu käynnistetyksi vastaavaa 
suositusten seurantajärjestelmää kuin muissa tutkintahaaroissa.  Yksi  
seurantakokous asiasta on ollut Merenkulkulaitoksen kanssa.  
 
Laatujärjestelmä: on kerätty tietoa eri järjestelmistä. Ns. akkreditoitua 
laatujärjestelmää ei selvityksen mukaan liene käytössä millään 
muullakaan  onnettomuustutkintaviranomaisella eri maissa. 

Laatujärjestelmän sisäänajoa ollaan pilottiauditoimassa kahteen 
meritutkintatapaukseen. Tavoittena on, että järjestelmä tulisi osaksi 
toimintaköäsikirjaa. 

Puolivuosiraportin tekemisen jälkeen ollut Copterlinen onnettomuus. 
Viro tutkinnassa vastuussa oleva valtio. (Suomella myös oikeus laittaa 
tutkintaan valtuutettu edustaja.) Suomi on asettanut tutkintaan 
valtuutetun edustajansa.  

 

Todettiin, että tavoitteet on saavutettu hyvin pieniä poikkeuksia 
lukuunottamatta, joihin on saatu tarkempi selvitys neuvotteluissa. 



   
 

   
 
 

 

2 VIRASTON JOHDON KATSAUS 

EU-tasolla: kaikilla liikennemuodoilla omat virastonsa, jotka ovat 
aktiiviisia. Pyrkimys lienee harmonisoida onnettomuustutkintaa EU:n 
tasolla. Kuitenkin riippumattomien kansallisten onnettomuus-
tutkintaviranomaisten asema ei liene muutoksen alla. 

 

3  TULOSTAVOITTEET SEURAAVALLE VUODELLE (V. 2006) 

3.1 Tuotokset ja laadunhallinta 

- Suoritemääräarviot/-tavoitteet, hankkeet (tai muu tuotosta 
kuvaava mitta) 

Suuronnetomuuden vaaratilanteen tai onnettomuuden tutkinta 
valmistuu yhdessä vuodessa. 

Vaaratilanteen tai vähäisen onnettomuuden tutkinta valmistuu 
kuudessa kuukaudessa. 

Korkeintaan yhden vuoden tutkinnat käynnissä. Myös 
vesiliikenteeen osalta päästäneen tähän.  

- Palvelukyvylle asetettavat tavoitteet 

Seuranta 80 %, mikä on toteutuksen tilanne. 

Palvelukyvyn osatekijät mietitään vuoden 2006 aikana. 

Lukijatutkimus  tutkintaelostuksista tehty kohderyhmille. Satoja 
vastauksia saatiin, niiden analysointi on käynnissä. 

- Laatutavoitteet 

Laatukäsikirjan tekoa jatketaan. Luonnos laatukäsikirjasta 
saadaan valmiiksi vuoden 2006 aikana. 

Tutkijan käsikirjaa päivitetään kerran vuodessa. Käsikirjan on todettu 
toimivan hyvin. Käsikirja on kaikkien tutkijoiden käytössä (n 300 
henkilöä). 

 Osallistutaan onnetomuustutkintamenetelmien kansainväliseen 
kehitystyöhön ja ylläpidetään käsikirjajärjestelmää ja kehitetään 
tutkintametoja yhteistoiminnassa muiden maiden tutkintaviranomaisten 
kanssa. 

 Otetaan mukaan onnettomuustutkintoihin mukaan entistä enemmän 
käyttäytymistieteiden asiantuntijoita (psykologeja). 



   
 

   
 
 

3.2 Toiminnallinen tehokkuus 

- Tavoitteet tuottavuudelle ja taloudellisuudelle sekä 
maksullisen toiminnan kannattavuus- tai 
kustannusvastaavuustavoitteet 

Kiinnitetään erityistä huomiota kilpailuttamismahdollisuuksiin ja 
seurataan kustannuksia. 

Tarmo: ei otettu vielä käyttöön.  Sisäänajo on käynnistynyt. 
Alustava luonnos toimintokokonaisuuksista on tehty. 
Projektiseuranta tarpeen. Sovittiin, että järjestelmä otetaan 
käyttöön 1.1.2006 aikana. 

Koulutustilaisuus Tarmosta voidaan järjestää. 

3.3 Henkilöstö 

Taustamateriaali:  

- Henkilöstömäärä- ja rakenne  

3-4 vuoden aikana henkilöstössä lienee odotettavissa 
vaihtuvuutta. Tiedon ja kokemuksen siirtoon olisi kiinnitettävä 
huomiota (koulutuksessa ja rekrytoinneissa). Todettiin, että tietoa 
siirretään hyvin mm. käsikirjan avulla. 

- Henkilöstön osaaminen  

Tämän hetkiset järjestelyt ovat hyvät. Kotimaista koulutustilaisuuksia on 
järjestetty kaikille tutkijoille sekä on osallistuttu ulkomaiseen tutkintaan 
myös. 

- Henkilöstön hyvinvointi 

Työsuojelutarkastus ollut onnettomuustutkintakeskuksessa. 
Tarkastuksesta saadussa raportissa ei ollut isompia 
huomautuksia. Sairauspoissaolot ovat normaalia tasoa. 

 

4 MINISTERIÖN RESURSSIPOHJA VUODELLE 2006 

Perustetaan johtavan tutkijan virka, 13 vaativuusluokka. Virka voidaan 
täyttää 1.3.2006 lähtien. Vuoden 2006 toimintamenomäärärahaa 
myönnetään ao. virkaa varten 60 000 euroa ja Onnettomuus-
tutkintakeskus rahoittaa viran perustamisesta aiheutuvista menoista  
10 000 euroa.  
 
Onnettomuustutkintakeskuksen vuoden 2006 tavoitetoimintamenotaso 
on 960 000 euroa. Onnettomuustutkintakeskukselle myönnetään vuoden 



   
 

   
 
 

2006 talousarviomäärärahaa 950 000 euroa ja lisäksi toimistolla on 
käytettävissään vuodelta 2005 siirtyvät määrärahat. 
 

5 TULOSRAPORTOINTI 

Virasto raportoi tulostavoiteasiakirjassa soivittujen tavoitteiden 
toteutumistilanteesta tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen ja vuodelta 
2005 laadittavan toimintakertomuksen yhteydessä sekä vuoden 2007 
tulosneuvottelussa. 

 

Allekirjoitukset 

  
 
Johtaja Tuomo Karppinen  Hallintojohtaja Olli Muttilainen
  

 
 
LIITTEET Viraston henkilöstö- ja määrärahalaskelma (vuodet: 2+1+1) 

 
Selitys vuosille:  2=historiatiedot 
   1=kuluvan vuoden arviotiedot 
   1=seuraavan vuoden tavoitteet/arviot 
 

 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
 
 

   

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUKSEN TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHA JA HENKILÖSTÖ VUONNA 2006 21.10.2005/JR 
   

 TP-2003 TP-2004 kum.tot. 
elo/04 

kum.tot 
elo/05 

mu-% TPE-2005 Tulossopimus 
2005 

Tulossop. 
toteutuminen 

TULOSSOPIMUS 
2006 

Palkat 570 707 576 599 394 877 418 636 6 % 614 734 590 000 24 734 690 000
Vuokrat 90 494 91 666 59 749 62 017 4 % 95 146 94 000 1 146 94 000
Muut menot 131 246 163 534 103 876 91 640 -12 % 144 455 181 000 -36 545 176 000

  TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 792 447 831 799 558 502 572 293 2 % 854 335 865 000 -10 665 960 000
   

MYÖNNETÄÄN UUTTA RAHAA  865 000  950 000
käytettävissä  871 154  966 819
vuodelle 2006 siirtyvä määräraha (+) / lisämäärärahatarve vuodelle 2005 (-)  

   

   
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ  (htv)  10,2 10,3 -0,1 11,0

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tietosuojalautakunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
TIETOSUOJALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 
 
 
 
Aika  26.9.2005 

 
Paikka  Oikeusministeriö 
 
Osallistujat  OM:n edustajat 
  Hallintojohtaja, Olli Muttilainen (pj.) 
  Suunnittelija Jouni Rutanen  
  Ylitarkastaja Ulla Westermarck, sihteeri 
 
  
  Viraston edustajat: 
  Tietosuojalautakunnan sihteeri, hallitussihteeri  Leena Rantalankila 
 

1 KATSAUS EDELLISEN VUODEN JA KULUVAN VUODEN 
TULOKSELLISUUTEEN 

 
Taustamateriaali: 
• 2004 toimintakertomusteksti 
 
• 2005 puolivuosiraporttiteksti 

 
 
Leena Rantalankila kertoi tietosuojalautakunnan vuoden 2005 töistä. 
Tietosuojalautakunta kokoontunee 6 kertaa vuonna 2005. (v. 2004 7 
kertaa ja v. 2003 9 kertaa).  

 
Vireille on tullut 26.9.2005 mennessä 39 kirjattavaa asiaa (2004 50 asiaa 
ja v. 2003 47 asiaa). Näistä asioista on lautakunnan kokouksessa 
käsiteltäviä asioita 7 (v. 2004 ja 2003 kumpanakin 9 asiaa). 

 
Tietosuojalautakunta on 26.9. mennessä käsitellyt 3 henkilötietojen 
käsittelyä koskevaa lupahakemusta. Lautakunta on myöntänyt kahdelle 
perintäyhtiölle luvan väestötietojen käsittelyyn ja jättänyt tutkimatta 
sisäasiainministeriön poliisiosaston hakemuksen saada luovuttaa 
poliisiasiain tietojärjestelmän tutkinnan ja virka-avun 
tieliikenneonnettomuustietoja. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
lautakunta on antanut lausunnon väestörekisterikeskuksen lausunnosta, 
joka koski tietosuojalautakunnan päätöstä koskevaa hallinto-oikeuden 
ratkaisua. Vuoden 2005 puolella tulee vielä ratkaistaviksi mm. 
lupahakemukset, jotka koskevat Kansallisarkiston tutkimushanketta 
”Evakuoimatta jäänyt suomalainen siviiliväestö talvisodassa” ja 
tutkimushanketta ”Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset 1939-1955”. 

 
 Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja osallistui Krakovassa pidettyyn 
EU:n tietosuojaviranomaisten kevätkokoukseen. Kokouksessa 



   
 

   
 
 

keskusteltiin mm. 10 vuotta voimassa olleen tietosuojadirektiivin 
muutostarpeista. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat syksyllä 
Montreuxissa pidettyyn tietosuojaviranomaisten 27. maailman-
kokoukseen.  

 
Katsotaan vuoden 2005  tulostavoitteet saavutetuiksi sen mukaan kuin 
niistä sovittiin edellisessä tulosneuvottelussa. 

 
Lautakunta tulee tarkastelemaan lakisääteistä rooliaan käsitellä 
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lain soveltamisalan kannalta 
periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä. 
 
 

2 VIRASTON JOHDON KATSAUS 
 
Todettiin, että EU-tasolla on ’odottava’ tilanne tietosuojan roolin 
kehittymisen osalta. Tietosuojan tulevaisuuden rooliin vaikuttavat mm. 
EU:n perustuslaillisen sopimuksen  kohtalo, III:ssa pilarissa laadittavat 
tietosuojasäännöt  ja terrorismin vastaiset toimet.  
 
Lisäksi väestötietolain uudistamistyöstä voi aiheutua toimintaympäristön 
muutoksia. 
 
 

3 TULOSTAVOITTEET SEURAAVALLE VUODELLE (V. 2006) 
 
Tietosuojalautakunta pyrkii ratkaisutoiminnallaan turvaamaan 
yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia 
perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä ottaen samalla huomioon 
yhteiskunnan tietotarpeet. Tietosuojalautakunta edistää 
ratkaisukäytännöllään hyvän ja yhtenäisen  tietojenkäsittelytavan 
kehittämistä ja noudattamista.  
 

 
3.1 Tuotokset ja laadunhallinta 
 

- Suoritemääräarviot/-tavoitteet, hankkeet(tai muu tuotosta 
kuvaava mitta) 

 
Lautakunnassa käsiteltävien  asioiden keskimääräinen 
käsittelyaika on alle 4 kuukautta.  
 

- Palvelukyvylle asetettavat tavoitteet 
 
Kaikkia palvellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Välitön 
palvelu on laaja-alaista ja joutuisaa. Arvioinnissa 
huomioitava tietosuojavaltuutetun ensisijainen rooli antaa 
henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa.  
 



   
 

   
 
 

- Laatutavoitteet 
 

Päätösten teksti yleiskielellä ymmärrettävä. 
 

Sihteeriavun saaminen rutiininomaisiin tehtäviin auttaisi asioiden 
tehokkaampaa käsittelyä. 
 
 

3.2 Toiminnallinen tehokkuus 
 

- Tavoitteet tuottavuudelle ja taloudellisuudelle sekä 
maksullisen toiminnan kannattavuus- tai 
kustannusvastaavuustavoitteet 

 
Tarkistetaan, että luvista perittävät maksut  ovat 
maksuperustelain mukaisia. 

 
 
3.3 Henkilöstö 
 
Taustamateriaali:  

• ministeriön toimittama henkilöstön tunnuslukujen 
kuvaus  

• viraston asiaan liittyvä oma materiaali 
- Henkilöstömäärä- ja rakenne  
- Henkilöstön osaaminen  
 
Tietosuojalautakunnan sihteeri osallistuu vuonna 2006 
täydentävään tietosuojakoulutukseen. 
- Henkilöstön hyvinvointi 
 
Tietosuojalautakunnan sihteerin 1 etätyöpäivä/viikossa  pidetään. 

 
 
 

4 MINISTERIÖN RESURSSIPOHJA VUODELLE 2006 
 

Taustamateriaali: 
• ministeriön esitys resursseista 
• viraston oma ehdotus resurssitarpeista 

 
 
Tietosuojalautakunnan vuoden 2006 tavoitetoimintamenotaso on 
25 000 euroa. 
 
Tietosuojalautakunnalle myönnetään vuoden 2006 talousarvio-
määrärahaa 15 000  ja lisäksi toimistolla on käytettävissään vuodelta 
2005 siirtyvät määrärahat. 
 



   
 

   
 
 
 

5. TULOSRAPORTOINTI 
 

Tietosuojalautakunta raportoi tulostavoiteasiakirjassa sovittujen 
tavoitteiden toteutumistilanteesta tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen ja 
vuodelta 2005 laadittavan toimintakertomuksen yhteydessä sekä vuoden 
2007 tulosneuvottelussa. 

 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 

 
 
Olli Muttilainen  Leena Rantalankila 
Hallintojohtaja  Tietosuojalautakunnan sihteeri 
 
   

 
 
LIITTEET  
  

Viraston henkilöstö- ja määrärahalaskelma (vuodet: 2+1+1) 
 
Selitys vuosille:  2=historiatiedot 
   1=kuluvan vuoden arviotiedot 

   1=seuraavan vuoden tavoitteet/arviot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 

   

TIETOSUOJALAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2006 21.10.2005/JR 
   

 TP-2003 TP-2004 kum.tot. 
elo/04 

kum.tot. 
elo/05 

mu-% TPE-2005 Tulossopimus 
2005 

Tulossop. 
toteutuminen 

TULOSSOPIMUS 
2006 

Palkat 16 339 12 345 8 968 4 605 -49 % 10 000 18 000 -8 000 18 000
Muut menot 5 003 2 149 836 652 -22 % 9 000 7 000 2 000 7 000

 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 21 342 14 494 9 804 5 257 -46 % 19 000 25 000 -6 000 25 000
   

MYÖNNETÄÄN UUTTA RAHAA  20 000  15 000
käytettävissä  33 385  29 385
vuodelle 2006 siirtyvä määräraha (+) / lisämäärärahatarve vuodelle 2005 (-)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
 
 
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA 
 
 
Aika  27.9.2005 

 
Paikka  Oikeusministeriö 
 
Osallistujat  OM:n edustajat: 
  Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) 
  Ylitarkastaja Ulla Westermarck (siht.) 
  Johdon asiantuntija Jutta Petäjä 
  Suunnittelija Jouni Rutanen 
 
  Tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat: 
  Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 
  Toimistopäällikkö Maija Kleemola 
 
 

1 KATSAUS EDELLISEN VUODEN JA KULUVAN VUODEN 
TULOKSELLISUUTEEN 

Maija Kleemola oli lähettänyt tarkan ja kattavan selvityksen 
tietosuojavaltuutetun toimiston vuoden 2005 tulostavoitteiden 
toteutumisesta, minkä pohjalta keskustelu aloitettiin. 

Keskusteltiin toimistossa käynnistyneestä palvelukyky- ja laatu -
toiminnasta, joka on osa sisäisen toiminnan kehittämistä. Keskusteltiin 
siitä, että osan toiminnoista voisi yhtenäistää Tarmo-toimintalaskelmassa 
olevien kokonaisuuksien kanssa. Sisäisillä mittareilla pyritään muun 
muassa oman toiminnan ohjaamiseen.  

Sidosryhmäselvitys: syksy 2004 jokainen toimihenkilö keräsi omat 
sidosryhmätietonsa ylös. 

Todettiin, että ratkaisutoiminnan hinta on laskenut; sähköisen 
arkistoinnin parantaminen ja sisäisten toimintojen tehostamisen johdosta. 

Todettiin, että tapausten käsittelyajat olivat suhteellisen hyvin 
toteutuneet, ruuhkautuminen hävinnyt ja noin 600-800 tapausta 
kuukaudessa auki. 

Todettiin, että 2200 tapausta arvioidaan käsiteltävän vuoden aikana 
toimistossa. 

Tilanne näyttää hyvältä; toiminta kehittynyt oikeaan suuntaan. Tavoitteet 
hyvin saavutettu eri osa-alueilla. Vaihtuvuus ja painotus voivat vaikuttaa 
tavoitteiden saavuttamiseen. Vireillepano on lisääntynyt. Eri 



   
 

   
 
 

diaariryhmien avulla on voitu jakaa omat vireillepanot selviksi omiksi ja 
kansalaisten omat vireillepanot omiksi ryhmiksi. 

Ulkoisiin paineisiin vastaaminen, sisäisen toiminnan tehostaminen, 
ennaltaehkäisevyys (kenttä ja toimijakunta kehittyyy voimakkasti), 
ylätasolla tehtävä yhteistyötä (tietoyhteiskuntaohjelma, viranomaisten 
välinen yhteistyön kehittäminen), joista tulee vaikutuksia 
toimintasuunnitelmaan 

2  VIRASTON JOHDON KATSAUS 

Kansalaisten yleiset odotukset kasvaneet toimistoa kohtaan 

Sähköiset palveluiden kehittyminen. 

Eurooppalaisen oikeuskäytännön vaikutus 

Toimintaympäristö kehittyy voimakkaasti (myös tehtävät tulevat 
lisääntymään, mm. luottotietolainsäädäntö, toimisto lain valvojaksi), 
puheenjohtajakaudella tiedossa 5 Schengen evaluointitarkastusta. 

Keskusteltiin tietosuojavaltuutetun ja tietosuojalautakunnan rooleista ja 
tehtäviä koskevan lainsäädännön päivittämisestä, sovittiin että asiasta 
voidaan keskustella myöhemmin 

Ennaltaehkäisevän koulutuksen lisääminen 

3 TULOSTAVOITTEET SEURAAVALLE VUODELLE (V. 2006) 

3.1 Tuotokset ja laadunhallinta 

- Suoritemääräarviot/-tavoitteet, hankkeet (tai muu tuotosta 
kuvaava mitta) 

- Palvelukyvylle asetettavat tavoitteet 

Ilmoitusasioiden määrä on vakiintunut ja  hoidetaan 
säädetyn ennakkoilmoitusajan (1 kk) puitteissa.   

Tavoitteena on toimintaa tehostamalla lisätä 
yksittäisasioiden käsittelymääriä 3 %:lla ( yht 2130)  

Keskimääräinen käsittelyaikatavoite pysyy entisellään  

- kansalaisilta vireille tulevat  asiat  (6 kk)  
- kaikki asiat  4 kk 
- enimmäiskäsittelyajat 10 kk ilman erityistä syytä.    

 
Sisäisen toiminnan tehostaminen 

- Laatutavoitteet  



   
 

   
 
 

Ennaltaehkäisevän toiminnan tehokkuutta arvioidaan osaltaan tuotetun 
ohjausaineiston, tiedotteiden ym. määrällä sekä sidosryhmäyhteistyön 
ym. yhteistyön osallistumisen laajuudella.  
Tarkastustoiminnan tehokkuutta arvioidaan tarkastusten määrällä, 
kattavuudella sekä tuloksilla   

 
Vaikuttavuutta pyritään lisäämään myös ohjausaineiston ja tiedotteiden 
oikealla kohdentamisella, jossa toimitaan yhteistyössä valtakunnallisten 
toimijoiden ja muiden järjestöjen, ja kansalaisiin kohdennettavan 
tiedottamisen osalta etenkin kansalaisjärjestöjen kanssa.  
 

3.2 Toiminnallinen tehokkuus 

- Tavoitteet tuottavuudelle ja taloudellisuudelle sekä 
maksullisen toiminnan kannattavuus- tai kustannus-
vastaavuustavoitteet 

Maksullista koulutustoimintaa jatketaan entisessä laajuudessa.  
Tulostavoite on 10.000 euroa vuodessa. Ensisijaisesti resursseja 
kohdennetaan sidosryhmien kanssa järjestettävän yhteisen, 
vaikuttavuudeltaan laajan ja maksuttoman koulutustoiminnan 
kehittämiseen..  

 

3.3 Henkilöstö 

- Henkilöstömäärä (21 htv:tä) - ja rakenne 

Keski-ikä korkeahko, sairastavuusprosentti laskenut 

Lähivuosina eläkkeellejäämistä pientä. 

Keskusteltiin mahdollisuudesta muuttaa palveluneuvojan nimike. 
Todettiin, että palkkojen vaatimusarviointien muutoksista on 
tehtävä oikaisuvaatimus upj-arviointiryhmälle. 

- Henkilöstön osaaminen  

Pyritään kehittämään sisäisellä ja ulkoisella koulutuksella. 

- Henkilöstön hyvinvointi 

Keskusteltiin siitä, miten henkilöstöstrategiahanke on edistynyt. 
Henkilöstön ja johdon vuorovaikutuksen parantaminen. Hestran 
täytäntöönpanossa edelläkävijä. Noudatettu strategian mukaisia linjoja. 

 

 



   
 

   
 
 

4 MINISTERIÖN RESURSSIPOHJA VUODELLE 2006 

Tietosuojavaltuutetun toimiston vuoden 2006 tavoitetoimintamenotaso 
on  1 365 000 euroa. Tietosuojavaltuutetun toimistolle myönnetään 
vuoden 2006 talousarviomäärärahaa 1 295 000 euroa ja lisäksi 
toimistolla on käytettävissään vuodelta 2005 siirtyvät määrärahat. 
 

 

Allekirjoitukset 

 
 
 
  
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio Hallintojohtaja Olli Muttilainen
   

 
 
LIITTEET Viraston henkilöstö- ja määrärahalaskelma (vuodet: 2+1+1)  

 
Selitys vuosille:  2=historiatiedot 
   1=kuluvan vuoden arviotiedot 
   1=seuraavan vuoden tavoitteet/arviot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TOIMINTAMENOMÄÄRÄRAHA JA HENKILÖSTÖ VUONNA 2006 

     

 TP-2004 kum.tot. 
elo/04 

kum.tot 
elo/05 

mu-% TPE-2005  Tulossopimus 
2005 

Tulossop. 
toteutuminen 

TULOSSOPIMUS 
2006 

Palkat 999 185 671 222 731 254 9 % 1 071 454  1 065 000 6 454 1 105 000
Vuokrat 102 508 68 548 68 258 0 % 102 074  106 000 -3 926 106 000
Muut menot 153 729 88 919 71 196 -20 % 176 279  189 000 -12 721 154 000
Nettoutettavat tulot -18 429 -7 547 -6 681 -11 % -12 926  -10 000 -2 926 -10 000
 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 236 993 821 142 864 027 5 % 1 336 881  1 350 000 -13 119 1 355 000

     

MYÖNNETÄÄN UUTTA RAHAA  1 005 000   1 295 000
käytettävissä  1 416 881   1 375 000
vuodelle 2006 siirtyvä määräraha (+)/lisämäärärahatarve (-) vuodelle 2005  

     

     
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ  (htv)  20,2  21 -0,8 21

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Oikeusrekisterikeskus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
 
 

TULOSTAVOITEASIAKIRJA 
 
 

OIKEUSREKISTERIKESKUKSEN TULOSNEUVOTTELUT VUODELLE 2006 
 

 
Aika: 1.12.2005  klo 10.30 
 
Paikka: oikeusministeriö 
 
Osallistujat: Ritva-Liisa Raatikainen ORK 
 Leena Silvennoinen ORK 
 Marjatta Syväterä ORK 
 Aalto Tauno  ORK 
 Koskela-Laine Tarja ORK 
 
 Esko Sorvali  OM 
 Heikki Liljeroos OM 
 Kaija Hilpinen  OM 
 Raimo Ahola  OM 
  
 
1 Katsaus vuoden 2004 tuloksellisuuteen 

  
Oikeusrekisterikeskuksen tehtäviä lisäsivät edelleen pyydetyt rikostaustaotteet. Laki lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan 1.1.2003 ja ko. otteita 
annettiin ennakkoarvioihin verrattuna kolminkertainen määrä; vuonna 2003 noin 63 400 ja 
vuonna 2004 noin 59 000 kpl.  Työmäärää lisäsi myös rikosvahinkolain mukaisten valtion 
takautumisoikeuteen perustuvien saamisten perinnän siirtyminen valtiokonttorilta uuden 
sakkolain voimaan tullessa lokakuussa 2002, jolloin valtiokonttorilta siirtyi 
oikeusrekisterikeskukselle noin 18 000 käsittelemättömän asian ruuhka. Tämä ruuhka saatiin 
puretuksi vuonna 2004.  
 
Täytäntöönpantavaksi saapuneiden rangaistusmääräysten määrä laski noin 218 000:een  
(278 000), mutta rikesakkojen määrä nousi 115 000:een (101 000). Tuomioistuimista saapui 
täytäntöönpantavaksi sakko-, korvaus- ja omaisuudenmenetysasioita yhteensä 81 000 ja 
muuntorangaistuksia tuomittiin 14 500. 
 
Painotetulla työmäärällä mitattuna oikeusrekisterikeskuksen perustoiminnan työmäärä väheni 
7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Huomattava osa ORK:n henkilöstön työpanoksesta 
käytettiin uuden perintäjärjestelmän (Rajsa) kehittämiseen. Järjestelmä otettiin käyttöön 
kesäkuussa 2004.  
 

 
2 Arvio vuoden 2005 tuloksellisuudesta 

 
Vuonna 2005 ORK:n toimintaa ovat edelleen leimanneet Rajsan tehokkaan hyödyntämisen 
opettelu ja uuteen toimintamalliin totuttelu. Uusi täytäntöönpanojärjestelmä paransi 
toimintaedellytyksiä, mutta kun raportointiohjelmaa ei ole rahoitussyistä voitu kehittää, 
tuloksellisuusraportointi on puutteellista. 
 



   
 

   
 
 

POOL-yhteistyö on tuottanut tulosta. Elokuusta 2005 lähtien rikesakot on saatu sähköisesti 
täytäntöönpantaviksi ja niiden tallennus ORK:ssa on loppumassa. Tavoitteena on ollut säästää 
kahden henkilön työpanos rikesakkojen tallennuksesta. 
 
Avioehtoasianrekisteri ja lahjoitusasiain rekisteri siirtyivät maistraattien hoidettavaksi 
1.5.2005. 

 
Työmäärä on vuonna 2005 kasvanut selvästi ainakin viranomaisille luovutettavien 
rikosrekisteri- ja sakkorekisteritietojen osalta. Myös saldotodistusten ja maksuaikapäätösten 
sekä velkajärjestelyasioiden ja ylikuormamaksumääräysten määrä on kasvanut.  
 

2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005
tot. tot. tot. tot. tot. arvio
kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Rekisteriasiat  
 

 - rekisteröidyt asiat yhteensä 203 469 213 171 226 938 241 580 257 256 125 200 *
 - saapuneet uudet rek.asiat 17 179 21 541 16 296 17 109 17 942 9 000 *
 - luovutetut otteet 981 1 325 2 004 1 910 2 214 2 200 *
 - maksulliset otteet 649 840 1 300 1 146 1 382 1 600 *

 
*Avioehtoasian rekisteri ja lahjoitusasian rekisteri siirtyneet maistraattien hoidettavaksi 1.5.2005 

 
Rikosrekisteri  

 
 - rekisteröidyt henkilöt 87 177 87 256 88 463 90 349 92 970 95 000
 - luovutetut otteet 281 259 307 739 314 792 329 359 353 272 350 000
 - luovutetut muut tiedot  119 599 114 232 120 488 112 642 90 956 100 000
 - otteet viisumia/työlupaa varten 4 200 4 233 5 059 4 956 5 344 5 400
 - lasten kanssa työskent. otteet 63 428 58 927 57 000

 
Perintäasiat  

 
 * tuomiolauselma-asiat 81 057 84 355 81 791 81 672 80 620 71 700
 * rangaistusmääräysasiat 196 161 276 854 235 198 277 769 218 054 250 000
 * rikesakot 90 347 108 619 98 121 101 140 114 650 104 000
 * rikosvahinkokorvaukset 3 788 3 541 2 765 11 677 10 170 4 300
 * ylikuormamaksut 2 876 4 243 3 273 2 947 3 504 3 600
 - saapuneet päätökset yhteensä 374 229 477 612 421 148 475 205 426 998 422 100

 
 - lähetetyt maksukehotukset 184 080 202 810 189 639 208 234 ei tilastoa ei tilastoa 
 - tehdyt ulosottohakemukset 181 277 193 791 255 718 264 148 ei tilastoa ei tilastoa 
 - kuulutetut sakot ja saam. (henkilöitä) 62 124 62 787 46 960 58 779 ei tilastoa ei tilastoa 
 - liikenne- ja tullirikosilmoitukset 199 266 265 210 229 244 253 795 239 907 266 000

 
Muunnot  

 
 - saapuneet päätökset 17 310 20 726 19 151 18 711 14 514 15 800
 - lähetetyt ilmoitukset 15 128 19 856 17 203 16 153 ei tilastoa ei tilastoa 
 - täytäntöönpanokirjat 14 495 16 271 18 319 17 668 ei tilastoa ei tilastoa 
 - kuulutetut 5 497 5 975 6 650 6 745 ei tilastoa ei tilastoa 

 
 
ORK:n toiminnan tuloksellisuutta on aikaisempina vuosina arvioitu ns. painotetun työmäärän 
ja sen kautta laskettavien taloudellisuus- ja tuottavuustunnuslukujen kautta. 



   
 

   
 
 

Raportointijärjestelmän puuttuminen ja uudet toimintalohkot ovat vuosien myötä kuitenkin 
merkittävästi heikentäneet ko. painotettuun työmäärään perustuvan arvioinnin oikeellisuutta, 
joten tuloksellisuusmittareita on kehitettävä. 
 
 
3 Toimintaan vaikuttavia muutoshankkeita 

 
Uusi rikosvahinkolaki tulee voimaan 1.1.2006. Laki edellyttää, että ORK korvauksensaajaa 
kuultuaan velvoittaa tämän maksamaan liikaa saamansa korvauksen takaisin. Tätä uutta 
tehtävää hoitamaan tarvittaisiin riittävän juridisen koulutuksen saanutta henkilökuntaa. 
 
Palvelukeskuksen käynnistyminen 1.4.2006 ja rangaistusmääräysten syksyllä 2006 tapahtuva 
sähköinen siirto vähentävät viraston työmäärää. Toisaalta MINTTU-rekisterien alustan 
vaihtaminen ja siihen liittyvä testaaminen lisää henkilöstön työtä. Rikesakkojen ja 
rangaistusmääräysten sähköisestä siirrosta saatavat työnsäästöt, joiden suuruusluokkaa 
arvioidaan 3-4 henkilötyövuodeksi, eivät  tallennusjonoista johtuen kuitenkaan toteudu vielä 
vuonna 2006. 
 
Siinä vaiheessa, kun valmisteilla oleva laki henkilötietojen käsittelystä oikeushallinnossa tulee 
voimaan ja Oikeusrekisterikeskuksesta tulee oikeushallinnon valtakunnallisen 
tietojärjestelmän rekisterinpitäjä, on henkilöstön tarve arvioitava uudelleen, kun rekisterien 
ylläpitoon liittyvät toimintatavat ja keskinäinen työnjako Oikeusrekisterikeskuksen, 
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen sekä tietojärjestelmään kuuluvia rekistereitä 
käyttävien hallinnonalan virastojen välillä on selkeytetty. 
 

 
4 Resurssit vuodelle 2006 

 
ORK:n toimintamenot vuonna 2006 ovat 2 950 000 euroa, jotka rahoitetaan momentilta 
25.01.22. Nettoutettavien tulojen määräksi arvioidaan 330 000 euroa. 
 
ORK:n henkilöstön enimmäismäärä vuonna 2006 on 52 htv.  Henkilöstömäärässä on otettu 
huomioon Palvelukeskukseen siirtyvänä 1 htv:n vähennys. 
 
Edellä esitettyyn toimintamenomäärärahaan ei sisälly syksyn 2005 lisätalousarviossa saatu 
(300 000 euron) lisämääräraha, jolla on tarkoitus rahoittaa MINTTU-rekisterien alustan 
uusiminen ja rangaistusmääräysten sähköinen siirto.  

 
 

5 Tulostavoitteet vuodelle 2006 
 

Toiminnan yleistavoitteena on, että perintä- ja rekisteröintitehtävät sekä tietojen luovutus 
hoidetaan nopeasti ja oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen.  
 
Erityistavoitteena on saattaa loppuun yksityisoikeudellisten rekisterien hallittu alustan vaihto 
sekä tehostaa uuden täytäntöönpanojärjestelmän avulla perintätulosta. 
 
 
Käsittelyajoille asetetaan seuraavat tavoitteet: 
 
Asiakaspalvelu  Tehtävä  Käsittelyaika 
  Rikostaustaotehakemus 1 viikko 
  Omien tietojen tarkastus 3 viikkoa 



   
 

   
 
 

  Saldot/avoimet asiat 1,5 viikkoa 
  Maksuaikapäätös 2 viikkoa 
  Viisumi-/YOR-ote 2 päivää 
 
Rekisterit/Ylläpito Pakkokeinoasiat päivittäin 
  Rikosrekisterikyselyt päivittäin 
  Sakkorekisterikyselyt päivittäin 
  Postin käsittely päivittäin 
  Liiketoimintakieltojen 
  tallennus  päivittäin 
  Turvakieltopäivitykset viikottain 
  TL:n lainvoimaisuuskor- 
  jaukset  viikottain 
  Muut kiireelliset TL-kor- 
  jaukset  viikottain 
  Rikosrekisterin liitosajon 
  virhelista siltä osin kuin  
  estää suorakäytön viikottain 
  Vapautumislista siltä osin 
  kuin estää suorakäytön viikottain 
  Rikesakkovalitukset  

RAJSAan  viikottain 
RM-keskeytykset RAJSAan viikottain 
Turvakiellot YOR-rekiste- 
reihin  viikottain 
ORKV-rekisterin päivitys viikottain 
ORKY-rekisterin lopputili- 
tykset PRH:lle  viikottain 
ORVJ-rekisterin poisto- 
listat  kerran kuukaudessa 
ORKY-rekisterin poistolistat kaksi kertaa kuukaudessa 

 
Rekisterit/Vastaanotto 

Haasteiden tallennus viikottain 
Selvityspyynnöt viikottain 
Virhelistat  viikottain  
Huomautuslistat viikottain  

  
 
Täytäntöönpano/Muunto- ja 
ulosottotiimi  Postin, faxin ja puhelimen 

kautta tulevat työt  päivittäin 
  Maksu haastamisen 

jälkeen –selvityspyyntö  päivittäin 
Kaikki muut RAJSA:n 
selvityspyynnöt  viikottain 
 
 
Tiliotteet  päivittäin 
Posti  päivittäin 
Puhelut  päivittäin 
Kiireelliset velkajärjestelyt päivittäin 
Oikaisut  päivittäin 
Ulosoton virhetilitykset päivittäin 



   
 

   
 
 

Asiakaspalvelusta tulevat 
palautukset ja kuittaukset päivittäin 
Vastaanotosta tulevat muun- 
toasioiden rahojen poistot ja 
kohdennukset  päivittäin 
Rikosvahinkoasioiden pää- 
tökset ja kuitit Valtiokontto- 
rille  päivittäin 
 
Kotimaisten ja ulkomaisten 
palautusten ulosmaksuerät viikottain 
Ylikuormamaksujen liika- 
suoritukset ja palautukset viikottain 
Ylikuormamaksujen maksu- 
kehotukset  viikottain 
Ylikuormamaksumääräys- 
ten tallennus  viikottain 
Velkajärjestelyt viikottain 
 

 
Toiminnan tuloksellisuutta kuvaavia mittareita kehitetään. 
 
 
6 Henkilöstö 

 
Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Uuden 
palkkausjärjestelmän toteutus vuonna 2005 todettiin epäonnistuneeksi ja työmotivaatiota 
heikentäväksi. 
 
Oikeusministeriön kirjeen 4/012/2005 2.6.2005 mukainen avointen virkojen täyttökielto on 
voimassa myös vuonna 2006. 
 
 
7 Seuranta    

 
 

Oikeusrekisterikeskus seuraa tulostavoitteiden toteutumista ja myönnetyn määrärahan 
riittävyyttä ja raportoi niistä ministeriölle erikseen annettavien ohjeiden mukaan. 
 
 
 
 
Esko Sorvali    Ritva-Liisa Raatikainen 

 
TULOSTAVOITEASIAKIRJA ork06v 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriminaalipolitiikan instituutti 
(HEUNI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O I K E U S M I N I S T E R I Ö  
Kriminaalipoliittinen osasto     3.1.2006 
 
 

  



   
 

   
 
 
 
KRIMINAALIPOLITIIKAN INSTITUUTIN (HEUNI)  
TULOSSOPIMUS 2006 
 
 
Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto ja Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva 
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) ovat sopineet 19.10.2005 pidetyssä 
tulosneuvottelussa instituutin toimintaa koskevista tavoitteista vuodelle 2006. Instituutin toiminnan 
keskeiset linjaukset ja painopistealueet määrittää YK:n kriminaalipoliittinen komissio vuotuisessa 
istunnossaan.  

 
Vuoden 2006 tavoitteena on liitteenä olevassa suunnitelma-asiakirjassa (Heunin toiminnasta vuonna 
2005 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006) esitettyjen hankkeiden toteuttaminen. Hankkeet on 
suunnitelmassa ryhmitelty seuraavasti: 
 

A. Komission päätöksiin ja kriminaalipoliittiseen ohjelmaan perustuvat hankkeet 
B. Alueellisesti tai muutoin ajankohtaiset hankkeet 
C. Muut kriminaalipolitiikkaan liittyvät työtehtävät 
D. Avustavat, resursseja vaativat toiminnot 

 
Instituutin toimintaa varten myönnetään vuoden 2006 talousarviossa momentille 25.01.22 (Eräiden 
virastojen toimintamenot) osoitetusta määrärahasta 475 000 euroa. 
 
Instituutin henkilöstömäärä (vakinainen henkilökunta) on 6 henkilötyövuotta. Lisäksi 
kriminaalipoliittinen osasto selvittää mahdollisuudet instituutissa useita vuosia  määräaikaisena 
olleen osa-aikaisen työntekijän palvelussuhteen vakinaistamiseen. 
 
Helsingissä 3.1.2006  
 
 
Jarmo Littunen      Kauko Aromaa 
osastopäällikkö      johtaja 
     
 

 
 
 
 
LIITE  HEUNIN toiminnasta vuonna 2005 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006  

 
 
 
 
 
 
        
LIITE 17.10.2005  
 
 
HEUNIN TOIMINNASTA VUONNA 2005 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 
 



   
 

   
 
 
 
 JAOTTELUN PERUSTEISTA 
 
  Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti 

(HEUNI) toimii kansainvälisen kriminaalipolitiikan suunnittelun kentässä YKn eurooppalaisena 
alueinstituuttina. Se toteuttaa toiminta-ajatustaan kiinteässä yhteistyössä mm. YK:n 
kriminaalipoliittisesta ohjelmasta vastaavien toimielinten (YK:n kriminaalipoliittinen komissio ja YK:n 
kriminaalipoliittisen ohjelman hallinnoinnista vastaava sihteeristön yksikkö), ODC (Office on Drigs 
and Crime), muiden Euroopan alueella toimivien kriminaalipolitiikan sektorin kansainvälisten 
järjestöjen (Euroopan Unioni, Euroopan Neuvosto) sekä kansallisten päätöksentekijöiden ja viran-
omaisten kanssa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.  

  Instituutin toiminnan kannalta keskeiset linjaukset ja painopistealueet asettaa ennen muuta 
YK:n kriminaalipoliittinen komissio vuotuisessa istunnossaan. Tärkeä asema näissä kysymyksissä 
on myös YK:n sihteeristöä kriminaalipoliittisen ohjelman toteuttamisessa avustavien instituuttien 
verkoston vuosittain järjestettävillä koordinaatiokokouksilla ja samoin vuosittain kokoontuvalla 
HEUNI:n kansainvälisellä neuvottelukunnalla. Instituutissa joudutaan lisäksi sen työohjelmasta 
päätettäessä ottamaan huomioon muut kriminaalipolitiikan kenttään kohdistuvat kansainväliset 
paineet (esim. joka viides vuosi järjestettävä YK:n kriminaalipoliittinen maailmankongressi sekä 
Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtioiden kannalta kriminaalipoliittisesti ajankohtaiset kysymykset, 
silloin kun ne poikkeavat YK:n kriminaalipoliittisen ohjelman painopistealueista). Edelleen käytetään 
vuosittain resursseja muihin kriminaalipoliitiikkaa sivuaviin työtehtäviin. Instituutti hoitaa lisäksi 
itsenäisesti eräät rutiiniluonteiset toiminnot, kuten julkaisutoiminnan, erityisalan käsikirjaston 
ylläpidon, asiakirjahallinnon sekä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa henkilöstö- ja 
taloushallinnon. 

  Instituutin vuosien 2005 - 2006 toimintojen erittely rakentuu, kuten aiempinakin vuosina, 
seuraavalle jaottelulle: A. YK:n kriminaalipoliittisen komission linjaratkaisuista ja järjestön 
kriminaalipoliittisesta ohjelmasta johdetut hankkeet, B. alueellisesti  ajankohtaiset ja tärkeät 
hankkeet, C. muut kriminaalipoliitiikkaan liittyvät työtehtävät, D. avustavat toiminnot. Esitetyt 
henkilötyökuukausiarviot sisältävät vain HEUNIn henkilöstön työajan. Eräisiin hankkeisiin sisältyy 
varsin mittavassa määrin ulkopuolisten tahojen työpanosta.  

 
 
 TOTEUTUMA VUONNA 2005 JA SUUNNITELMA VUODEKSI 2006 
 
A. Komission päätöksiin ja kriminaalipoliittiseen ohjelmaan perustuvat hankkeet  
 
  (1) Kansainvälinen naisuhritutkimus; toteutuma 2005: HEUNIn koordinoima, nimellä IVAWS 

(International Violence Against Women Survey) tunnettu kansainvälinen haastattelututkimus on 
kertomusvuoden aikana edennyt niin pitkälle, että tutkimus on toteutettu 11 maassa. 
Samanaikaisesti instituutissa on tehty tietokanta, johon maakohtaiset tiedot on tallennettu. Vuoden 
aikana hanketta esiteltiin kolmessa kansainvälisessä konferenssissa. Hankkeen on toteuttanut 
tuntipalkkainen projektitutkija. Vuonna 2005 hankkeeseen käytettiin viisi henkilötyökuukautta. 
 Työsuunnitelma vuodelle 2006: alkuvuodesta tarkoituksena on liittää viimeiset 
tutkimusaineistot tietokantaan ja toteuttaa tulosten raportointi. Vuoden 2006 alussa järjestetään 
keskeisten kirjoittajien kokous. Raportti valmistuu vuoden 2006 lopussa. Vuoden aikana joudutaan 
ottamaan kantaa tutkimustietokannan ylläpitämiseen, koska pelkästään HEUNIn resurssein tähän 
tuskin kyetään. Vuoden 2006 työpanosarvio on kahdeksan ja puoli kuukautta.  

   (2) YK:n 7. ja 8. kriminaalipoliittiset surveyt; toteutuma 2005: vuoden aikana on käyty läpi 
molempien surveyden vastauksia. Vuonna 2005 hankkeeseen käytettiin kuusi henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: vuoden aikana viimeistellään 8. surveyn  (ja 7. surveyn) 
aineisto, valitaan tutkimusraportin kirjoittajat ja järjestetään asiantuntijakokous kirjoittajille. Vuoden 
aikana valmistuu tutkimuksen käsikirjoitus. Vuoden 2006 työpanosarvio kahdeksan ja puoli 
kuukautta.  

 
 
 
  (3) Venäjän vankeinhoidon kehittäminen; toteutuma 2005: Vuonna 2005 hankkeeseen 

käytettiin 0,5 henkilötyökuukautta. 



   
 

   
 
 
  Työsuunnitelma vuodelle 2006: Hanketta yritetään käynnistää  uudestaan ulkoministeriön 

KIE-rahoituksen avulla vuonna 2006. Projektissa yhteistyökumppaneina toimivat Vankeinhoidon 
Koulutuskeskus,  YK:n kriminaalipoliittiseen instituuttiverkostoon kuuluva International Centre for 
Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (Vancouver, Kanada) ja Venäjän oikeusministeriön 
Academy of Law and Management (Rjazanin instituutti). Vuoden 2006 työpanosarvio on kaksi 
kuukautta.  

 
  (4) Huumeongelmiin puuttuminen Keski- ja Itä-Euroopan maiden vankiloissa; toteutuma 

2005: projektin tarkoituksena oli luoda toimivia strategioita huumeriippuvuuteen liittyvien riskien 
torjumiseksi Keski- ja Itä-Euroopan maiden, erityisesti EU:n uusien jäsenmaiden vankiloissa. 
Projektin aloitteentekijänä toimi Cranstoun Drug Services Englannista ja yhteistyökumppaneihin 
kuuluu joukko kansalaisjärjestöjä ja vankilaviranomaisia kohdemaissa. HEUNI toimi projektin 
konsulttina tarkoitusta varten hankkimansa englantilaisen asiantuntijan kautta. Raportti julkaistiin 
vuonna 2005. Vuonna 2005 hankkeeseen käytettiin puoli henkilötyökuukautta; 

   
  (5) Tiedonsaannin parantaminen YK:n kriminaalipolitiikan instrumenttien (standardien ja 

normien) täytäntöönpanosta; toteutuma 2005: YK:n sihteeristön aloitteesta käynnistyi vuonna 2003 
kriminaalipoliittisten standardien ja normien noudattamista koskeva selvitystyö, jota HEUNI toteutti 
yhdessä ODC:n sihteeristön kanssa. Työ toteutettiin kansainvälisessä asiantuntijaryhmässä. Sen 
tuloksena oli jäsenmaille tarkoitettu kyselylomake, joka luovutettiin YK:n kriminaalipoliittiselle 
komissiolle maaliskuussa 2004. (Tällaisia kriminaalipoliittisia normeja on noin 50, jotka kohdistuvat 
kriminaalipolitiikan eri osa-alueisiin. Ensimmäinen osa-alue käsitti vankeusrangaistusten 
täytäntöönpanon, nuorisoseuraamukset, vapausrangaistusten vaihtoehdot sekä ns. korjaavan 
oikeuden alat). Hankkeen kokous- ja matkakustannukset on katettu Yhdysvaltain 
ulkoasianministeriön rahoituksella. Vuonna 2005 on neuvoteltu ODC:n kanssa seuraavan aihepiirin 
valmistelusta, joka käsittää mm. rikoksentorjunnan. Hankkeeseen käytettiin puoli 
henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: aletaan yhdessä ODC:n ja International Centre for Criminal 
Law Reform and Criminal Justice Policyn (Kanada) kanssa  työstää seuraavaa klusteria. Vuoden 
2006 työpanosarvio on kaksi kuukautta. 

 
  (6) YK:n kriminaalipoliittisen komission vuotuinen istunto; toteutuma vuonna 2005: istunto 

ajoittui toukokuun puoliväliin. HEUNI osallistui edellisten vuosien tapaan sekä sen työsessioihin että 
sen yhteydessä järjestetyn workshopin organisointiin yhtenä instituuttiverkoston jäsenenä. 
Workshopin teemana 2005 oli YK:n kriminaalipoliittiset kongressit. HEUNI osallistui workshopin 
ohjelman suunnitteluun ja kustansi tilaisuuteen yhden alustajan. Instituutin edustajien osallistuminen 
istuntoon katettiin instituutin  budjettivaroin, kun taas varat workshopalustajaksi hankitun ulkomaisen 
ekspertin kuluihin saatiin ulkoministeriöltä. Vuonna 2005 tehtäväkokonaisuuteen käytettiin kaksi 
henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: instituutin edustajat osallistuvat edellisvuosien tapaan 
täysipainoisesti komission työsessioihin. Vuoden 2006 komission teemaa ei ole vielä päätetty. Sen 
jälkeen, kun ohjelma on ratkaistu, HEUNI ryhtyy muiden instituuttiverkoston jäsenten kanssa 
suunnittelemaan työnjakoa. Työpanosarvio on kolme kuukautta. 

 
  (7) YK:n kriminaalipoliittinen instituuttiverkosto; toteutuma 2005: vuonna 2005 valmistui uusi, 

ajantasalle saatettu opaskirjanen YK:n kriminaalipoliittisen instituuttiverkoston rakenteesta ja 
toiminnasta. Julkaisua jaettiin YK:n maailmankongressissa vuonna 2005. Painatuksen maksoi Lähi-
idän alueinstituutti, NAUSS. Hankkeeseen käytettiin puolitoista henkilötyökuukautta.   

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: HEUNIn edustaja osallistuu instituuttiverkoston vuotuisiin 
kokouksiin ja toimii verkoston yhteyshenkilönä. Työpanosarvio yksi kuukausi. 

 
  (8) YK:n 11. kriminaalipoliittinen maailmankongressi; toteutuma  2005:  HEUNI  järjesti 

yhdessä Afrikan alueinstituutin UNAFRI:n ja Italiassa sijaitsevan "International Institute of Higher 
Studies in Criminal Sciences"-laitoksen kanssa workshopin teemana on "Enhancing International 
Law Enforcement Co-operation, Including Extradition". HEUNIn edustajat järjestivät kongressissa 
oheisworkshopin IVAWSista ja toisen, United Nations Criminal Justice Academy –oheisworkshopin. 
Tehtäväkokonaisuuteen käytettiin vuoden aikana seitsemän ja puoli henkilötyökuukautta. 

   
  Hankkeisiin A1-8 käytetty aika: 23,5 henkilötyökuukautta 



   
 

   
 
 
 
  
B. Alueellisesti tai muutoin ajankohtaiset hankkeet 
 
  (1) Keski- ja Itä-Euroopan vankilaolojen kartoitus; toteutuma 2005:  julkaistiin jatkoraportti 

aiheesta. Hankkeeseen käytettiin puoli henkilötyökuukautta. 
 
  (2) Kansainväliset rikosten seurantajärjestelmien kehittämishankkeet.   
  
  (a) "European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics"-työryhmä; toteutuma 

2005: Euroopan Neuvosto käynnisti lähes kymmenen vuotta sitten työn  
maanosan valtioiden rikollisuustilastoinnin vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Euroopan 
Neuvoston rahoituksen päätyttyä muutama vuosi sitten työryhmä on jatkanut epävirallisena 
asiantuntijaryhmänä; hankkeella on kuitenkin edelleen Euroopan Neuvoston virallinen tuki. Työssä 
kerätään kansallisten yhdyshenkilöiden verkoston avulla vertailukelpoista rikostilastoa Euroopan 
Neuvoston jäsenmaista. Instituutin viranhaltija osallistui edelleen vuoden 2005 aikana alueellisena 
koordinoijana työryhmän toimintaan. Tällä tavoin mm. saadaan käyttöön YK:n kriminaalipoliittisiin 
kyselyihin annetuille vastauksille rinnakkaista, vertailtavaa tietoa. Osallistumiskustannukset on 
katettu instituutin budjettivaroin. Vuonna 2005 hankkeeseen käytettiin yksi henkilötyökuukausi. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: työryhmän työskentely jatkuu entisenlaisessa laajuudessa. 
Parhaillaan neuvotellaan EU:n komission mahdollisesta taloudellisesta tuesta hankkeelle; 
neuvottelujen tuloksista riippuen työn luonne voi jonkin verran muuttua. Hankkeeseen käytetään yksi 
henkilötyökuukausi. 

  (b) EUROSTATin rikostilastojen kehittämishanke; toteutuma 2005. Euroopan komissio 
julkisti keväällä 2005 tarjouskilpailun Eurooppaa koskevien yhtenäisten rikos-, uhri- ja 
oikeustilastojen suunnittelemisesta. HEUNI teki tarjouksen hankkeen toteuttamisesta. Vuonna 2005 
tehtävään käytettiin yksi henkilötyökuukausi. 

(c) Rikosuhritutkimuksia koskeva kansainvälinen asiantuntijaryhmä; toteutuma 2005. HEUNI 
on sallistunut UNECE:n (YK:n sosiaali- ja väestötilasto-osasto) ja UNODC:n 
asiantuntijaryhmän toimintaan kommentoimalla ja vastaamalla ryhmän laatimaan kyselyyn. 
Vuonna 2005 hankkeeseen käytettiin yksi henkilötyökuukausi.  

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: Hankkeeseen käytetään kaksi henkilötyökuukautta. 
 

  (3) Rikosvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa (crime proofing); toteutuma 
2005: HEUNI on ollut mukana suunnittelemassa kaksivuotista MARC-projektia (Developing Mechan-
isms for Assessing the Risk of Crime Due to Legislation and Products in Order to Proof Them 
Against Crime at an EU Level), jota koordinoi TRANSCRIME-instituutti (Trenton yliopisto, Italia). EU-
rahoitus sataprosenttisena tälle hankkeelle myönnettiin toukokuussa 2004. Vuonna 2005 
hankkeeseen ei käytetty HEUNIn varoja. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: MARC-projektiin käytetään instituutin ulkopuolisia 
asiantuntijavoimavaroja. Vuonna 2006 hankkeeseen ei käytetä HEUNIn varoja, mutta asiantuntijalla 
on käytettävissään instituutin toimitilat ja toimistopalvelut. 

 
  (4) Ihmiskauppa EU-maissa; toteutuma 2005: tehty Optulan kanssa artikkelia Crime and 

Justice -aikakauskirjaan. Artikkeli on lausuntokierroksella. Vuonna 2005 HEUNIn työpanos kaksi 
kuukautta. Aiheesta on valmisteilla luento kansainväliseen asiantuntijakonferenssiin. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: yksi kuukausi. 
 
  (5) Suomen ammattirikolliset ja -organisaatiot osana 1990-luvun ylikansallista rikollisuutta; 

toteutuma vuonna 2005: instituutin viranhaltija väitteli aiheesta Trenton yliopistossa, Italiassa 
helmikuussa 2004. Väitöskirjatekstiä on muokattu kertomusvuoden aikana laajemmin 
kansainväliseen levitykseen soveltuvaksi. Vuonna 2005 siihen käytettiin yksi henkilötyökuukausi. 
Rahatilanteen takia julkaiseminen saattaa lykkäytyä vuoteen 2006. 

   
  (6) Lahjukset rajavalvonnan rapauttajana (AGIS); toteutuma 2005; EU-rahoitteisessa 

projektissa selvitetään järjestäytyneen rikollisuuden keinoja rapauttaa lahjonnan avulla 
rajavalvonnan lainmukaista sujumista erityisesti rajan ylittämiseen liittyen. Hankkeen työnimen 
mukaisesti (Smuggling people across borders) selvitys keskittyy siihen, miten ihmiset ylittävät rajan. 
Englantilais-suomalais-virolaisen tutkijaryhmän kiinnostuksen kohteena ovat toisaalta Venäjän ja 



   
 

   
 
 

Viron, toisaalta Suomen ja Venäjän välinen rajaliikenne. Projektin kustannukset on osittain katettu 
instituutin omasta budjetista. Vuonna 2005 siihen käytettiin kuusi ja puoli henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: Vuoden 2006 alussa järjestetään hankkeen väliseminaari, 
kirjoitetaan loppuraportti ja pidetään seminaari vuoden lopulla. Hankkeeseen käytetään kuusi 
henkilötyökuukautta.     

 
 (7) Kansallinen kyselytutkimus naisiin kohdistuvasta väkivallasta Suomessa; toteutuma 
vuonna 2005: hanketta on valmisteltu ja toteutettu Rikoksentorjuntaneuvoston johdolla. Syksyllä 
2005 on tehtiin tutkimuksen kenttätyöt. Tutkimusaineiston raportointi tapahtuu vuonna 2006. HEUNIa 
on pyydetty osallistumaan sekä tutkimuksen valmistelu- että raportointityöhön. Vuonna 2005 siihen 
käytettiin kaksi henkilötyökuukautta. 
 Työsuunnitelma vuodelle 2006: vuoden 2006 aikana hankkeeseen käytetään kolmen 
kuukauden työpanos.        

 
 (8) Kansalliset rikoksentorjuntaohjelmat Euroopassa; toteutuma 2005. Yhteistyössä 
Rikoksentorjuntaneuvoston kanssa on valmisteltu kansallisia rikoksentorjuntaohjelmia Euroopassa 
koskevaa tutkimusta. Parhaillaan selvitetään yhteistyömahdollisuuksia  EUCPN:n (European Crime 
Prevention Network) piirissä vireillä olevien samantyyppisten hankkeiden kanssa. Vuonna 2005 
hankkeeseen käytettiin yksi henkilötyökuukausi. 
 Työsuunnitelma vuodelle 2006: vuoden 2006 aikana hankkeeseen käytetään neljän 
kuukauden työpanos.   

 
 (9) Oikeusviranomaisiin kohdistuva painostus ja lahjonta. 
   

  (a) Syyttäjiin ja tuomareiihin kohdistunutta painostusta ja lahjontaa koskeva kysely Suomessa 
ja Liettuassa raportoidaan HEUNIn julkaisuna. Toteutuma 2005: käsikirjoitusluonnos valmis. Julkaisu 
siirtyy ensi vuoteen budjettivajeen vuoksi. Vuonna 2005 hankkeeseen käytettiin yksi 
henkilötyökuukausi. 
 Työsuunnitelma vuodelle 2006: vuoden 2006 aikana hankkeeseen käytetään puolen 
kuukauden työpanos. 

 
 (b) Poliisiin kohdistuva painostus ja väkivalta Helsingin rikospoliisissa. Toteutuma 2005. 
Helsingin rikospoliisille tehtiin Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston (NSfK) rahoituksella 
kysely työssä koetusta painostuksesta, uhkailusta  ja väkivallasta. Vuonna 2005 hankkeeseen 
käytettiin kaksi henkilötyökuukautta. 
 Työsuunnitelma vuodelle 2006: vuoden 2006 aikana hankkeeseen käytetään puolen 
kuukauden työpanos. 

 
 (10) HEUNIn 25-vuotisjuhlat. 23.12.2006 on kulunut 25 vuotta HEUNIn perustamisesta 
(samana vuonna HEUNIn ensimmäinen johtaja Inkeri Anttila täyttää 90 vuotta). HEUNIn 25-
vuotisjuhlavuoden johdosta ehdotamme juhlajulkaisun laatimista sekä seminaaria syksyllä 2006. 
Juhlajulkaisun teema on vielä avoin, mutta julkaisuun voitaisiin pyytää kirjoittajiksi tunnettuja 
kriminologeja, jotka ovat vuosien saatossa olleet HEUNIn stipendiaatteina. Juhlaseminaariin 
kutsuttaisiin muiden ohella Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivien muiden instituuttien 
johtajat.  
 Työsuunnitelma vuodelle 2006: vuoden 2006 aikana hankkeeseen käytetään kolmen 
kuukauden työpanos. 

 
 Hankkeisiin B1-9 käytetty aika: 19 henkilötyökuukautta 
 
 
C. Muut kriminaalipolitiikkaan liittyvät työtehtävät 
 
  (1) Euroopan Neuvoston oikeusministerikonferenssi; toteutuma 2005: HEUNIa  pyydettiin 

vuonna 2004 avustamaan tausta-aineiston kokoamisessa konferenssia varten. Vuoden aikana 
luonnosteltiin ja viimeisteltiin kyselylomake rikosoikeusjärjestelmän yhteiskunnallisesta 
ulottuvuudesta, joka lähetettiin jäsenvaltioille vastattavaksi. Vastaukset analysoitiin instituutissa ja 



   
 

   
 
 

instituutin edustaja raportoi tulokset konferenssissa. Vuoden 2005 aikana siihen käytettiin kolme 
henkilötyökuukautta. 

 
  (2) Muut kriminaalipoliittisesti relevantit työtehtävät; toteutuma 2005: instituutin viranhaltijoille 

kertyy vuosittain vaihtelevassa määrin varsinaisten ydintoimintojen ohella muita työtehtäviä. Tähän 
ryhmään kuuluvat esimerkiksi  toimiminen Haaste-lehden päätoimittajana ja asiantuntijaluennot 
erilaisissa tilaisuuksissa. Tällaisesta toiminnasta aiheutuneet kustannukset on osin katettu instituutin 
budjettivaroin, osin muiden osallistujatahojen rahoituksella. Vuonna 2005 tähän asiakohtaan 
käytettiin kaksi ja puoli henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: Hankkeeseen käytetään kaksi ja puoli henkilötyökuukautta. 
 
  (3) Kriminaalipolitiikan sektorin kansainvälisten järjestöjen tilaisuudet; toteutuma vuodelle 

2005: kertomusvuoden aikana instituutin edustajat olivat mukana mm. seuraavissa alansa 
asiantuntijatapaamisissa: Siena Group on Social Statistics-asiantuntijaryhmän konferenssi 
järjestettiin yhdessä Tilastokeskuksen kanssa Helsingissä, European Society of Criminology -
järjestön (ESC) vuotuinen konferenssi, Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston (NSfK) 
tutkijaseminaari  ja American Society of Criminology -järjestön (ASC) vuotuinen konferenssi. Vuonna 
2005 tähän asiakohtaan käytettiin kolme henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: HEUNIn edustajat osallistuvat European Society of 
Criminologyn vuosikongressiin. Alustavasti on neuvoteltu International Society of Criminologyn (ISC) 
kansainvälisen rikoksen uhreja koskevan kriminaalipoliittisen kurssin järjestämisestä. Instituutin 
edustaja osallistuu myös ESC:n hallitustyöskentelyyn 2005-2007 ja ISC:n hallitustyöskentelyyn 
vuodesta 2006 alkaen. Toimintoihin käytetään kolme henkilötyökuukautta.  

 
 (4) Stockholm Prize in Criminology. Amerikkalaisen lahjoituksen pohjalta on Ruotsin 
oikeusministeriö perustanut eräänlaisen kriminologian ”Nobelpalkinnon”, joka luovutetaan 
kansainvälisen toimikunnan valitsemalle henkilölle ensimmäisen kerran Tukholmassa kesäkuussa 
2006. HEUNIa on pyydetty osallistumaan tämän palkinnon luovutustilaisuuden yhteydessä 
järjestettävään seminaariin sekä henkilö- että taloudellisella panoksella. Jälkimmäisen suuruus ei 
ole selvillä, mutta kulut voidaan todennäköisesti kattaa Ruotsin oikeusministeriön HEUNIlle 
maksaman tuen avulla.  

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: Hankkeeseen käytetään kaksi henkilötyökuukautta. 
 
 Hankkeisiin C1-3 käytetty aika: 8,5 henkilötyökuukautta 
 
 
D. Avustavat, resursseja vaativat toiminnot 
 
  (1) Maaprofiilijulkaisut; toteutuma 2005: sarjassa esitellään yhtenäisin tavoin  Euroopan ja 

Pohjois-Amerikan valtioiden rikosoikeusjärjestelmiä, rikoslainsäädäntöä ja kriminaalipolitiikkaa. 
Vuoden 2005 aikana valmisteltiin neljää maajulkaisua (Armenia, Turkki, Venäjä ja Malta). 
Kansallisiin asiantuntijoihin eri Euroopan maissa oltiin yhteydessä sarjasta puuttuvien profiilijulkaisu-
jen tuottamiseksi lähitulevaisuudessa. Kirjoittajapalkkiot sekä painatus- ja levityskustannukset on 
katettu instituutin budjettivaroin. Vuonna 2005 toimintoon käytettiin kaksi henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: tavoitteena on julkaista kaksi maaprofiilijulkaisua. Hankkee-
seen käytetään kaksi henkilötyökuukautta.  

 
  (2) Muu julkaisutoiminta; toteutuma 2005: hankkeet, joihin instituutti osallistuu joko rahoit-

tajana tai työpanoksella, tuottavat usein raportin, jotka voivat kiinnostaa myös hankkeen 
ulkopuolkisia tahoja. Tällaisia raportteja on julkaistu instituutin julkaisusarjassa (HEUNI Publication 
Series). Vuonna 2005 sarjassa ilmestyi kaksi julkaisua "A Study of Health Care Provision, Existing 
Drug Services and Strategies Operating in Prisons in Ten Countries from Central and Eastern 
Europe” (numero 45) ja “Enhancing International Law Enforcement Co-operation, including 
Extradition Measures” (numero 46). Sarjassa "HEUNI Papers" ilmestyi kolme julkaisua: "The Role of 
Statistics and Public Opinion in the Implementation of International Juvenile Justice Standards” 
(numero 21), “Prisons in Central and Eastern Europe” (numero 22) sekä “A Study of Health Care 
Provision, Existing Drug Services and Strategies Operating in Prisons in Ten Countries from Central 
and Eastern Europe” (numero 23, myös venäjäksi). Näiden julkaisujen painatus- ja levityskulut on 
pääosin katettu HEUNIn budjetista. Instituutin julkaisujen myynnistä on myös kertomusvuoden 



   
 

   
 
 

aikana kertynyt jonkin verran tuloja. Vuonna 2005 tähän asiakohtaan käytettiin viisi 
henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: tavoitteena on julkaista kuusi raporttia julkaisusarjassa ja 
kaksi HEUNI Papersia. Tästä aiheutuu tuntuvia painatus- ja postituskuluja, joita yritetään jonkin 
verran supistaa sähköiseen julkaisemiseen painottamalla. Hankkeeseen käytetään viisi 
henkilötyökuukautta 

 
  (3) Alan erikoiskirjaston ylläpito ja tietopalveluluonteiset rutiinit; toteutuma  2005: HEUNIssa 

on keskitytty muun muassa YK:n ja Euroopan Neuvoston kriminaalipolitiikkaa koskevien 
asiakirjakokoelmien kartuttamiseen. Kirjasto on käsikirjasto, joka on myös ulkopuolisten 
käytettävissä. Instituutissa on käytössä atk-pohjainen bibliografinen kirjastotietokanta. Instituutti on 
jäsenenä World Criminal Justice Library Network-verkostossa, mistä on aiheutunut myös 
kokouskuluja - verkoston kokoukset pidetään eri puolilla maailmaa. Kirjaston uushankinnat, siltä osin 
kuin niitä ei ole saatu vaihtosopimusten pohjalta tai lahjoituksina, on rahoitettu instituutin budjetista. 
Instituutin kirjastolla on puute tilasta, etenkin Pasilaan väliaikaisesti varastoitujen kokoelmien 
sijoittamisen kannalta. Vuonna 2005 tähän asiakohtaan käytettiin kaksi henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessaan Hankkeeseen 
käytetään kaksi henkilötyökuukautta. 

 
 (4) Atk-pohjaisten tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito; toteutuma 2005: vuoden aikana 
tämän alueen kehitystyön kohteena on muun muassa ollut atk-perusteinen skannausjärjestelmä 
painotuotteiden siirtämiseksi digitaaliseen muotoon. HEUNI on osallistunut Pohjoismaiden 
Kriminologisen Yhteistyöneuvoston (NSfK) ja pohjoismaiden rikoksentorjuntaneuvostojen 
pohjoismaisen kriminologisen tietokannan ylläpitoon. Toiminnon kustannukset on pääosin katettu 
instituutin normaalista budjetista. Toimintoon käytettiin kaikkiaan yksi henkilötyökuukausi. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: HEUNI jatkaa NSfK:n tietokantapalvelun jäsenenä. 
Hankkeeseen käytetään puoli henkilötyökuukautta. 

 
  (5) YKn kriminaalipoliittisen rahaston ja muiden normaalibudjetin ulkopuolisten  varojen 

hallinnointi; toteutuma 2005: HEUNIn käyttöön, erillisiin hankkeisiin osoitettujen YK:n kriminaali-
poliittisen rahaston ja muiden normaalibudjetin ulkopuolisten ns. "korvamerkittyjen" varojen käytöstä 
sovitaan projektikohtaisesti YK:n sihteeristön tai muiden varoja käyttöön osoittaneiden tahojen kan-
ssa. Varat säilytetään täkäläisen pankin valuuttatilillä ja hankekohtaiset tilinpito- sekä instituutin 
käyttöön uskottujen varojen tilinpäätöstiedot toimitetaan puolivuosittain YK:n sihteeristölle sekä 
hankekohtaisesti varoja instituutin käyttöön osoittaneille tahoille, siten kuin tästä on sovittu. 
Projektien rahaliikenteen hoidon aiheuttaman työn kustannukset katettiin instituutin normaalista 
budjetista.  Koko toimintoon käytettiin yksi henkilötyökuukausi. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2005: muutoksia vallitsevaan käytäntöön ei ole odotettavissa. 
Hankkeeseen käytetään yksi henkilötyökuukausi. 

 
  (6) Stipendiaattiohjelma; toteutuma 2005: Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakun-

tien välisen sopimuksen mukaan isäntämaan hallitus kustantaa stipendejä vuotuisessa tulo- ja 
menoarviossa myönnettävien määrärahojen rajoissa instituutin toimialueeseen kuuluvien maiden 
kansalaisille. Tällä järjestelyllä on vuosittain tarjottu tilaisuus muutamalle nuorelle eri Euroopan 
maista valitulle kriminologille, rikosoikeusoppineelle tai kriminaalipoliitikolle päästä viikon tai kahden 
ajaksi tutustumaan joko johonkin alansa erityiskysymykseen tai YK:n kriminaalipoliittiseen toimintaan 
HEUNIssa tai muualla. Vuoden 2005 stipendiaatit tulivat Kreikasta, Maltasta, Romaniasta ja Tsekin 
tasavallasta. Toimintoon käytettiin kaksi ja puoli henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2006: ohjelma säilyy entisellään. Hankkeeseen käytetään kaksi ja 
puoli henkilötyökuukautta. 

  
  (7) Instituutin toiminnan suunnittelu; toteutuma 2005: toiminnan suunnittelu on sisältänyt 

yleisen toimintastrategian kehittelyä, lähtökohtana muun muassa vuotuisessa YK:n 
kriminaalipoliittisessa instituuttikokouksessa tehdyt sopimukset sekä yksittäisten tutkimusteemojen 
hahmottelua. Toiminta käsittää myös ulkopuolisen rahoituksen hankkimista instituuttiin. Toimintoon 
käytettiin neljä henkilötyökuukautta. 

  Työsuunnitelma vuodelle 2005: Hankkeeseen käytetään neljä henkilötyökuukautta. 
 



   
 

   
 
 
  (8) Instituutin päivittäishallinto; toteutuma 2005: toiminnon, johon kuuluvat HEUNIn talous-, 

henkilöstö-, asiakirja- ja muu pienimuotoinen rutiinihallinto. Toimintoon käytettiin 12 
henkilötyökuukautta. 

   Työsuunnitelma vuodelle 2006: oleellisia muutoksia vallitsevaan käytäntöön ei ole 
odotettavissa, mutta henkilötyökuukausien määrä arvioidaan 14 henkilötyökuukaudeksi siksi, että 
eläkkeelle jääneen erikoistutkijan panos puuttuu vuoden 2005 tuloksista kolmelta kuukaudelta. 

 
  Hankkeisiin D1-8 käytetty aika: 29,5 henkilötyökuukautta 
 
 Kaikkiin yllä kirjattuihin hankkeisiin ja toimintoihin käytettiin vuonna 2005 aikana yhteensä 80,5 

henkilötyökuukautta. Tästä määräaikaisesti, tuntipalkkausperustein palkatun työsopimussuhteisen 
henkilökunnan työpanos on yhdeksän henkilötyökuukautta.  

 
 Henkilökunnan laskennallinen työpanos on 73 henkilötyökuukautta. Erotus 7,5 henkilötyökuukautta, 

on vuotuinen laskennallinen ylityömäärä. Laskennan taso on karkea, kahden viikon ajanjaksoihin 
perustuva. 

 
 HEUNIn käyttöön vuodeksi 2005 myönnetty määräraha oli 450 000 euroa. Tähän raha- määrään on 

lisättävä vuodelta 2004 siirtynyt erä, 7 086 euroa. Budjetin ulkopuolista rahoitusta YK:n Criminal 
Justice Trust Fundin kautta kanavoituna ei vuoden aikana saatu. Aikaisempina vuosina HEUNI:lle 
osoitettuja ulkopuolisia varoja, joista instituutti on tilivelvollinen YK:lle, ei ole kuluneen vuoden aikana 
käytetty. 
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