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JORMA HUOVINEN
Aamulehti

Tampereen joukkoliiken-
ne tarjosi jääkiekkokaudella
2012–2013 kokeiluluontei-
sesti bussikortteihin joko Il-
veksen tai Tapparan kuoria.

Asiakaspalvelusuunnitteli-

ja Maiju Lieskivi Tampereen

joukkoliikenteestä, olivatko 

lätkäkuoret kysyttyjä kor-

teissa?

–�Kyllä niitä tuhansia me-
ni. Halusimme järjestää ko-
keilumielessä kisan tampe-
relaisseurojen kannattajien 
kesken.

Kummanko kuoret olivat ha-

lutumpia?

–�Täytyy sanoa, että kisa 
oli yllättävän tasaväkinen.

Tappara voitti niukasti 2�417
kuorellaan, ja bussikorttien
kuoria Ilves-logolla lunastet-
tiin 2�397.

Paljonko oman joukkueen

kuoresta joutui maksamaan?

–�Kuoria myytiin eurolla 
kappaleelta.

Vieläkö kampanja on voimas-

sa?

–�Emme ole varsinaisesti 
markkinoineet jääkiekko-
joukkueiden kuoria, mut-
ta kyllä niitä edelleenkin on
saatavilla.

Mistä kuoria saa ostaa?

–�Kuoria voi ostaa palvelu-
piste Frenckellistä, Frenck-
ellinaukio 2 B. Lisätietoa au-
kioloista saa osoitteesta jouk-
koliikenne.tampere.fi .

Mistä kysymys

Vieläkö saa Tapparan ja 
Ilveksen korttikuoria?

TUOMAS RIMPILÄINEN
Aamulehti

Tulli tutkii parhaillaan lait-
tomien dopingaineiden maa-
hantuonti- ja levityssarjaa. 
Rikostorjuntapäällikkö Han-
nu Sinkkonen luonnehtii
vyyhtiä melko laajaksi. Ri-
koshyöty on ainakin 40�000
euroa, mutta se voi nousta
jopa 60�000 euroon.

Aineet ovat pääasiassa tes-
tosteronia ja anabolisia ste-
roideja. Tulli epäilee, että ai-
neet on ostettu halvalla Poh-
jois-Irlannista. Poikkeuksel-
lista rikossarjassa on se, että
epäillyt ovat tuoneet aineen
maahan kuivatavarana. Suo-
messa aine on liuotettu nes-
teeseen yhden epäillyn ko-
tona. Tulli on takavarikoinut
myös pullotuskoneen.

–�Suomessa myyty aine ei
ole peräisin lääketeollisuu-
desta. Eivät olosuhteet taa-

tusti ainakaan antiseptisiä 
ole olleet.

Pulloihin tehtiin etiketit 
Diamond- ja Optimus-mer-
keille. Jutussa on muutama
päätekijä ja epäiltyjä yhteen-
sä 11.

Viisi on ollut vangittuna,
yksi heistä Pirkanmaalla.
Suurimmalla osalla on aiem-
paa dopingtaustaa. Ainetta 
on välitetty Pirkanmaan li-
säksi lähes kaikkiin Suomen
kolkkiin Lappia myöden.

Sinkkosen mukaan kaup-
paa on käyty myös voimaili-
joiden suosimalla internet-
sivustolla.

Aineita on myyty tullin
mukaan vähintään 2�000
kappaletta 10 millilitran
pulloja. Se vastaa Sinkko-
sen mukaan yhden henkilön
200 vuoden käyttöannoksia.
Vyyhti alkoi paljastua ulko-
mailta tulleen lähetyksen
jäätyä tullin haaviin.

Toi dopingia 
ulkomailta, pullotti 
aineen kotonaan

HARRI AALTO
Aamulehti

Rikollisuuden kustannukset
kasvavat jatkuvasti. Myös moni
tavallinen ihminen pohtii asiaa
tällä hetkellä, siitä pitää huolen
Ulvilan surman huippukallis oi-
keudenkäyntimaraton.

Olisiko avain kulujen kuriin
saamiseksi kustannushyöty-
analyysi? Hieman teoreettisel-
ta maistuvan kustannushyöty-
analyysin lähtökohta on se, että
yhteiskunnan varoja ei kannata
käyttää kohteisiin, joista on vä-
hemmän hyötyä kuin kuluja.

Tutkija Ville Hinkkanen
Oikeuspoliittisesta tutkimus-
laitoksesta (Optula) sanoo, et-
tä tehokas rikostentorjunta on
kustannusten ja hyötyjen arvi-
oimista.

–�Rikosoikeudessa ja rikok-
sentorjunnassa pitäisi tehdä
enemmän kustannushyötyana-
lyysejä, Hinkkanen vakuuttaa.

Hinkkanen selvittelee aihe-
piiriä Optulan vuosikatsaukses-
sa Rikollisuustilanne 2012. Sel-
vitys ei suoraan kerro, millaisia
säästömahdollisuuksia rikosoi-
keusjärjestelmään liittyy.

– Tämäntyyppinen tarkastelu
on edellytys sille, että kustan-
nuspuolella toimitaan tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla, hän 
huomauttaa.

Hyödyt vastaan kulut
Hinkkasen mukaan kustannus-
hyötyjä selvittämällä saadaan 
parhaiten kohdistettua yhteis-
kunnan varat niihin kohteisiin,
jotka eniten vaikuttavat rikol-
lisuuteen.

–�Ei siis käytetä resursseja toi-
miin, joiden hyödyt ovat vähäi-
sempiä kuin niiden yhteiskun-
nalle aiheuttamat kustannukset.

Suomessa hyötyjen suhdetta
kuluihin ei vielä tehdä, vaikka
Hinkkasen mukaan tarve tun-
nustetaankin.

–�Lain valmistelu on menossa
sikäli oikeaan suuntaan, että nyt
esitetään myös ehdotettujen toi-
mien kustannusarviot. Aiemmin
niitä ei ollut lainkaan hallituk-

sen esityksissä. Vielä pitäisi vain
saada rikosten seurausten kus-
tannukset mukaan laskelmiin.

Rikosten vaikutuksiin ei Suo-
messa ole vielä lyöty hintalappua,
vaikka kriminalisointiperiaattei-
siin kuuluu vaatimus hyötyjen ja
haittojen puntaroimisesta.

–�Kun säädetään uusia sää-
döksiä rikoslakiin, mahdollisesti
myös arvioidaan niistä julkis-
taloudelle aiheutuvia kustan-
nuksia. Sen sijaan hyvin harvoin

vertaillaan rangaistusjärjestel-
mään tehtävän muutoksen suh-
detta rikoksen uhrille aiheutu-
viin haittoihin.

Rikosten seuraukset ovat kal-
leimpia uhreille, mutta summis-
ta voidaan esittää vasta arvioita.

Huomattavia säästöjä
Pisimmälle kustannushyöty-
analyysi on Hintikan tietojen 
mukaan viety Yhdysvalloissa, 
Washingtonin osavaltiossa. Siel-

lä tutkimusinstituutti tekee ko-
ko ajan kustannushyötyarvioita
erilaisista rikosoikeuteen liitty-
vistä kysymyksistä.

–�Näitä tietoja käytetään sään-
nöllisesti hyväksi osavaltion
lainsäädäntöprosessissa. Osa-
valtiossa uskotaan, että näin on
saatu aikaan huomattavia sääs-
töjä ja optimoitua rikollisuuden
ja valvontajärjestelmän haitto-
ja veronmaksajille, Hinkkanen
selvittää.

Rikoksesta maksaa aina eniten uhri
Hinta: Kuluja laskemalla voisi
löytää tehokkaimmin rikollisuuteen
vaikuttavat säädökset

Tausta

Rikosmääriä
viime vuodelta

Murhia, tappoja ja surmia: 89

Pahoinpitelyrikoksia: 38 000

Raiskauksia: 1 009

Lasten seksuaalisia hyväksi-
käyttöjä: 1 567

Ryöstöjä: 1 616

Varkauksia: 139 000

Vahingontekoja: 44 400

Rikollisuuden kustannukset 2013 Suomessa 

Poliisin esitutkinta: noin

3 000 euroa

Oikeuskäsittely käräjä- ja

hovi-oikeudessa: yhteensä noin

5 000 euroa
Rangaistuksen täytäntöönpano:

186 euroa/päivä
vankilassa.

Lähde: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, tutkija Ville Hinkkasen artikkeli Haastelehdessä (3/2013).
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Rikoskontrollijärjestelmän kustannukset 2013Kontrollijärjestelmä:

1,7 mrd. euroa
Seuraukset ja varautuminen: 

11 mrd. euroa

Näin paljon maksaa yksi 
vakava väkivaltarikos:

Pasi Juhola ja Harri Aalto

Miljoonaa euroa

Rikollisuuden yhteiskunnalliset 

kokonaiskustannukset ovat noin

6,5 prosenttia
bruttokansantuotteesta.
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Hälytystoiminta 
(hätäkeskukset ja poliisi)    

Rajavartiolaitos

Tulli, verohallinto, rahanpesun 
selvittelykeskus ym.

Korvaukset ja 
avustukset

Kriminaalipotilaat ja 
lastensuojelu

Rangaistusten täytäntöönpano

HARRI AALTO
Aamulehti

Rikokset ovat joka vuosi miljar-
dien menoerä Suomen valtiolle,
mutta todellista summaa ei tie-
dä kukaan.

Oikeuspoliittinen tutkimus-
laitos päättyy huikeaan lähes 
13 miljardin euron loppusum-
maan. Arvio sisältää useita epä-
varmuustekijöitä ja menee to-

dennäköisesti alakanttiin.
Oikeuspoliittinen tutkimus-

laitos arvioi, että vähintään 85
prosenttia rikollisuuden koko-
naiskustannuksista syntyy ri-
kosten uhreille ja potentiaali-
sille uhreille.

Epävarmuutta luovat epäsuo-
rat kustannukset, kuten rikos-
ten takia menetetyt työpäivät.
Niitä ei Suomessa tilastoida.

Uhritutkimusten perusteella

tiedetään, että pahoinpitelyri-
kokset aiheuttavat sairauspois-
saolojen vuoksi vuosittain noin
115 miljoonan euron tuotannon-
menetykset.

Henkirikosten ja huumekuo-
lemien aiheuttamia menetyksiä
on vaikea arvioida. Henkirikos
voi jopa kasvattaa tuotantoa, jos
uhri elää yhteiskunnan tukien
varassa ja käyttää runsaasti jul-
kisia terveyspalveluja.

Rikollisuuden hinta: 13 miljardia

AINO HEIKKONEN
Aamulehti

Tuloveroprosentin nos-
taminen on ainut keino
nostaa kaupungin tuloja.

Näin toteaa Tampereen yliopis-
ton johtamiskorkeakoulun kun-
nallistalouden emeritusprofes-
sori Pentti Meklin kuullessaan
Tampereen talousluvuista.

Kaupungin on vähennettävä
menojaan ja lisättävä tulojaan

yhteensä 60 miljoonan edestä,
kun valtionosuuksien leikkauk-
set tekevät kaupungin budjettiin
ensi vuonna 45 miljoonan euron
loven. Lisäksi yhteisöverotuotto
vähenee 20 miljoona euroa.

Tampereen vuoden 2013 ta-
lousarvion kokonaissumma on
noin 1,6 miljardia euroa.

Meklin pitää säästösummaa
kovana, kun kuntien menot
päinvastoin joka vuosi kasvavat
esimerkiksi palkankorotusten 
ja hintojen nousemisen vuoksi.

Tampereen veroprosentti on
nyt 19. Konsernijohtaja Juha 
Yli-Rajala Tampereen kaupun-
gilta kertoo, että johtoryhmä 
on keskustellut veroprosentin
korottamisesta yhtenä keinona
talouden tasapainottamiseksi.

Johtoryhmä pui säästökeinoja
keskiviikkona talousarviosemi-
naarissaan, jonka jälkeen ker-
rottiin, että säästötavoite koh-
dennetaan henkilöstömenoihin,
hallinnon keventämiseen, toi-
minnan tehostamiseen ja inves-
tointeihin.

”Mikään ei pyhää”
Henkilöstöä vähennetään elä-
köitymisten kautta, palveluja 
karsitaan ja omaisuutta myy-
dään.

–�Tämä on niin iso summa, 
että mitkään palvelut eivät voi
jäädä tarkastelun ulkopuolelle.
Mikään asia ei ole pyhä, konser-
nijohtaja Juha Yli-Rajala Tam-
pereen kaupungilta toteaa.

Tarkkaa tietoa ensi vuoden 
säästöistä saadaan 28. lokakuu-
ta, kun pormestari Anna-Kaisa
Ikosen talousarvioehdotus jul-
kistetaan.

–�Jää nähtäväksi, miten 60 
miljoonaa onnistutaan kuro-
maan umpeen. Samanlaisia lu-
kuja julkistavat nyt muutkin 
kaupungit. Esimerkiksi Jyväs-
kylä heitti isot luvut pöytään ja
kertoi aloittavansa yt-neuvotte-
lut. Emme ole päättäneet sellai-
sesta, Yli-Rajala toteaa.

Pentti Meklin arvioi, että ve-

roprosentin korottamisen jäl-
keen säästökeinoiksi jäävät pal-
veluiden lakkauttamiset.

–�En usko aukiolo- tai toimin-
ta-aikojen supistamiseen. Mo-
nissa toiminnoissa kiinteät kus-
tannukset ovat isot ja ne ovat
olemassa, oli palvelua tai ei.

Saadaanko halvemmalla?
Lakisääteisiä tehtäviä, kuten
opetus- ja terveyspalveluita,
täytyy Meklinin mukaan Tam-
pereen tilanteessa katsoa siitä
näkökulmasta, voidaanko ne to-
teuttaa nykyistä halvemmalla.

Omaisuuden myyminen on 
Meklinin mielestä hyvä säästö-
keino erittäin vaikeina aikoina.
Se voi auttaa pääsemään hanka-
limpien aikojen yli.

Johtaja: Emme ole tehneet
päätöstä yt-neuvotteluista
Tampere: Johtoryhmä kertoi,
että kaupungilla on edessään 60
miljoonan säästöt jo ensi vuonna

Tausta

40 miljoonan
alijäämä 2013

Tampereen kaupunki kertoi

syyskuun lopussa, että ku-

luvan vuoden tilinpäätösen-

nuste on 40 miljoonaa euroa

alijäämäinen. Vuoden 2013

talousarviossa tavoiteltiin yli

puolet pienempää,16,4 mil-

joonan alijäämää.

Kaupungin asukasluku on

kasvanut kuluvana vuonna yli

2000:lla. Työttömiä on entistä

enemmän, 15,7 prosenttia

työvoimasta. Menot ovat kas-

vaneet ja tulot pienentyneet.

KYLTTI. Moni autoilija lienee
hieraissut silmiään ajaes-
saan Valtatie 12:n ja Nokian
keskustan liittymästä keski-
viikkona iltapäivällä.

Liittymän opaste oli pantu
uuteen uskoon, mitä ilmei-
simmin Nokian matkapuhe-
linliiketoiminnan myynnin
innoittamana.

–�Oli pakko viedä auto si-

vuun ja ottaa kuva, kun näin
kyltin, kertoo työmatkallaan
kyltin huomannut Annakai-
sa Valli.

Muita autoilijoita ei aina-
kaan tuolloin ollut ihmette-
lemässä kylttiä.

Vallin mukaan opastetta
oli muutettu ilmeisesti teip-
paamalla uusi nimi vanhan
päälle.

Opasteen tuunaajaa tai
teon tarkkaa ajankohtaa ei
tiedetä.

Vielä tiistaina kyltti ohjasi
Nokialle. AAMULEHTI

Vääräleuka
innostui: vaihtoiko
Nokia nimensä?

Annakaisa Valli

Viekö kyltin osoittama tie Nokialle 
vai Microsoftiin?

Tapparan ja Ilveksen bussikorttikuoria on yhä saatavilla. 
Kuori maksaa yhden euron.

Ossi
Korostus

Ossi
Kirjoituskone
AL 3.10.13


