
Turvallisesti yhdessä – paikallisen
rikoksentorjuntatyö ja rikoksentorjunnan

kustannusvaikutukset
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Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä
toimiva valtioneuvoston asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka
suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi.
Tavoitteena on rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen ja
turvallisuuden edistäminen.
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Rikoksentorjuntaneuvosto
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Rikoksentorjunta.fi
-nettisivut

Tietoa mm.
rikollisuudesta,
rikosten ehkäisystä
ja neuvoston
toiminnasta

Tietoa rikosten ehkäisystä



Haaste-lehti
Tietoa kriminaalipolitiikasta ja
rikoksentorjunnasta
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Twitter:
@rtneuvosto

Tietoa rikosten ehkäisystä



Rikoksentorjunnaksi luetaan kaikki rikosten ehkäisyyn ja
rikoksentorjuntatyöhön sisältyvät toimet, joilla:

Minna Piispa 5

Mitä rikoksentorjunta on?

- ehkäistään ja vähennetään rikoksia
- ehkäistään ja vähennetään rikoksista aiheutuvia

haittoja
- ehkäistään ja vähennetään rikoksen tekemisen

ja uhriksi joutumisen riskiä
- vähennetään rikoksen pelkoa ja lisätään

turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.
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Miten rikoksia voidaan vähentää ja ehkäistä

A. Vaikuttamalla rikosten tekoympäristöön:

B. Vaikuttamalla (rikoksen)tekijään: syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ehkäisy

- Rikosten tilannetorjunta: esimerkiksi turvakamerat, omaisuuden
merkitseminen, alkolukot

- Rakennetun ympäristön suunnittelu (ja ylläpito): esimerkiksi lisäämällä
viihtyisyyttä ja valaistusta, korjaamalla rikotut ikkunat

- Kasvuympäristö ja –olosuhteet, tiedon lisääminen: esimerkiksi
koulutus, päihde- ja mielenterveystyö, vanhempien tukeminen neuvolassa

- Yhteisötyö; lisäämällä yhteenkuuluvuuden tunnetta, parantamalla
mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, parantamalla heikompien
yhteisöjen ja asuinalueiden hyvinvointiresursseja ja palveluja



Miten kansalaiset jakaisivat kuvitellun 100 miljoonan
euron määrärahan eri rikostorjunnan keinojen

kesken, miljoonaa euroa (N=1 251).
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Uusien vankiloiden rakentaminen, jotta useampi

rikoksentekijä voitaisiin tuomita vankilaan

Yksityisten turvapalveluiden ja vartijoiden lisääminen

Kameravalvonnan lisääminen julkisilla paikoilla

Vankilasta vapautuvien auttaminen yhteiskuntaan sopeutumiseksi

Tulonsiirtojen tehostaminen köyhyyden vähentämiseksi

Päihdetyön ja alkoholi- ja huumeongelmien hoidon tehostaminen

Poliisien määrän lisääminen

Oppimisvaikeuksista kärsivien lasten ja nuorten

Nuorisotyön tehostaminen ja nuorten sekä perheiden ongelmiin
puuttuminen

Lähde: Kääriäinen 2017; Seitsemän rikostapausta
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”Turvallisesti yhdessä”

Yhdessä tekeminen lisää
yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden
tunnetta, vähentää rikoksen uhriksi

joutumisen riskiä ja rikoksista aiheutuvia
haittoja.



1. Selkeytetään rikosten ehkäisyn kytkeytyminen kunnan muihin
suunnitelmiin

2. Rikosten ehkäisyyn kytkeytyvän yhteistyön ja
verkostoitumisen parantaminen viranomaisten,
elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa

3. Lisätään rikoksentorjuntatyön osaamista paikallisella ja
kansallisella tasolla

4. Edistetään asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kuulemista
rikosten ehkäisyn suunnittelussa

5. Kehitetään kansalaisten osallistumista ja vaikuttamiskeinoja
rikosten ehkäisyssä ja koetun turvallisuuden edistämisessä
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Rikoksentorjuntaohjelman tavoitteet:



• Valtioneuvoston toimeksianto 10.9.2015
• Ohjelman toimenpiteet valmisteltiin yhdeksässä työpajassa eri

puolilla Suomea
– Kuusi työpajaa oli  RTN sihteeristön koordinoimia rikoksentorjuntatyötä

tekeville (world café –menetelmällä) ja nuorille.
– Kolme työpajaa toteutettiin yhteistyössä Setlementti ry:n kanssa (hyvä

naapuruus ja turvapaikanhakijoiden ja asukkaiden yhteistoiminnan
lisääminen)

• Valmistelusta vastasi RTN:n paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto
• RTN hyväksyi ohjelman 16.6.2016
• Lausuntokierros Lausuntopalvelu.fi:n kautta 19.8.2016; vajaat

40 lausuntoa kunnista
• Valtioneuvoston periaatepäätös 24.11.2016
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Valmistelu



Minna Piispa 11

1. Rikosten ehkäisyn kytkeytyminen kunnan muihin suunnitelmiin

§ Sisällytetään  rikosten ehkäisy kunnan strategiaan ja hyvinvointi- ja
turvallisuustyöhön, jolloin voidaan varmistaa
rikoksentorjuntatoimien toteutuminen paikallisella tasolla eri
hallinnonalojen yhteistyönä (mm. sosiaali-, terveys-, nuoriso-,
pelastus-, kaavoitus- ja tekninen toimi, rakennusvalvonta ja poliisi).

§ Turvallisuusvaikutusten arviointiin luodaan muistilista. Muistilistan
avulla arvioidaan rikosten ehkäisyn vaikutuksia kunnallisen
päätöksenteon valmistelussa.

§ Kehitetään sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoreita siten,
että saadaan alueellista tietoa rikollisuudesta ja hyvinvointi-
indikaattoreista.

§ Kehitetään keinoja arvioida, ovatko rikosten ehkäisyn toimet
kustannustehokkaita.

Lehti, Martti (2017). Rikoksentorjunnan kannattavuus: alustava
systemaattinen kirjallisuuskatsaus
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/195635
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Miten rikosten ehkäisyä toteutetaan kunnassasi tällä hetkellä,
% (n=127).

34%

37%

13%

16% Osana kunnallista
turvallisuussuunnittelua
Osana sähköistä
hyvinvointikertomusta
Muu

En tiedä



Tertiaaripreventio

Sekundaaripreventio

Primaaripreventio

Rikoksentorjunnan tasot
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Rikoksentorjunnan kustannushyöty

• Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja lisätä
kansalaisten turvallisuutta.

• Rikollisuuden yhteiskunnalliset kustannukset Suomessa vähintään
13 miljardia euroa (kontrollijärjestelmä 1,7 mrd € ja rikosten
seurauksien kustannukset ; omaisuusvahingot, tulon- ja veron
menetykset, vakuutukset, turvallisuuspalvelut  11 mrd €).

• Erilaisten toimien ja ohjelmien lisääntyessä on tärkeää, että niiden
vaikuttavuutta ja  taloudellista kannattavuutta: tuottaako torjunta
enemmän hyötyjä kuin se maksaa?

• Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa ja järjestöjen toimesta
tehtävä rikosten ehkäisy säästää korjaavien, kalliiden
toimenpiteiden kustannuksia, mutta tulokset hitaammin
todennettavissa.

• Tilannetorjunnan edut havaittavissa nopeammin.



• Kansainvälisiä kannattavuusarviointeja paljon ja niiden pohjana
olevien vaikuttavuusarviointien näyttötasot ovat korkeita;
pohjoismaisia arviointeja vähän ja perustuvat usein matalaan
näyttötasoon.

• Valtaosa tarkastelee yksilön kehitystä tukevia torjuntatoimenpiteitä;
erityisen kannattavia ovat lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa
riskiryhmien lapsille suunnatut toimenpiteet.

• Tilannetorjuntaa, yhteisöperustaista tai viranomaiskontrollin kautta
toteutuvaa torjuntaa käsittelevää tutkimusta on vähemmän.

• Kannattavuusarvioinnin tulosten yleistettävyyteen maasta toiseen
suhtauduttava varoen :
– tulokset ovat yhteiskuntasidonnaisia,
– säästöt riippuvat keskeisesti yhteiskunnan rikosseuraamusjärjestelmän,

terveydenhuoltojärjestelmän ja sosiaalipoliittisen järjestelmän piirteistä,
– kustannusten ja hyötyjen laskentatavat vaihtelevat, erityisesti aineettomien ja

epäsuorien säästöjen laskentaperusteet.
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Rikoksentorjunnan kustannushyöty

Lähde: Lehti, Martti (2017).



1. Varhainen puuttuminen; esikouluikäisille suunnatut oppimisohjelmat ja
kognitiivis-behavioristiset ohjelmat;
• Perry-ohjelma; koeryhmä 3-4-vuotiaat; sosiaalis-kognitiivisten taitojen

oppiminen; ohjelmaan osallistuminen vähensi rikollisuutta 40. ikävuoteen
mennessä 88 %,  huumerikoksia 14 % koe-/ 34 % vertaisryhmä, töissä 76 %
koe-/62% vertaisryhmä, hyötysuhde 11-13

2. Tilannetorjunnan keinot; rikoksentekoa vaikeuttavat ja valaistusta
parantavat
• Valaistuksen hyötysuhde 6,19 (jos valojen kestoikä 20v, hyötysuhde 120)

3. Yhteisöohjelmat; naapuruston yhteistoiminta, erilaiset naapurustojen
valtuustot, joissa jäsenet päättävät alueen kehittämisestä (CTC) ja
ympäristön parantamiseen kohdistuvat (BID).
• BID; yhdessä alueen liike-elämän kanssa parannettiin ostoskeskuksen

ympäristö (valvonta, vartiointi, vandalismin korjaus, parannettiin
saniteettitiloja ja lisättiin roskiksia), hyötysuhde 19-21

Lähde:  Wells, Farrington ja Govar 2016; Meta-analyysi, mukana 28 tutkimusta, joissa satunnaisesti valittu
riskiryhmä ja kontrolliryhmä.Minna Piispa

Esimerkkejä kannattavista rikoksentorjuntatoimenpiteistä



• Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia
taitoja ja taata lapsille pitkäkestoinen turvallisen aikuisen läsnäolo läpi
kasvun nivelvaiheiden.

• Ohjelman perusajatuksena on koota syrjäytymisuhan alla olevien lasten
joukkue, johon kasvattaja sitoutuu 12 vuoden ajaksi.

• Toiminta alkaa poikien ollessa 6-vuotiaita ja päättyy täysi-ikäisyyden.
• Yhden Ice Hearts -joukkueen säästöt  yhteiskunnalle 2,8 milj. euroa.
• Suurimmat säästöt alkavat syntyä vasta 10. toimintavuoden kohdalla.
• Laskelmassa huomioitu avo- ja sijaishuollon,

psykiatrisen erikoissairaanhoidon ja
erityisen tuen säästöt  (0,857 milj.e)
sekä NEET-nuoren saattaminen
jatkokoulutukseen (1,9 milj.e) ja
vähennetty toiminnan kustannukset (0,6 milj.e).
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Suomalainen esimerkki; Ice Hearts



§ Selkeytetään eri tasoilla toimivien viranomaisten roolit
rikosten ehkäisyssä ja luodaan selkeät rakenteet rikosten
ehkäisyyn paikallisella, aluehallinto- ja maakuntatasolla

§ Paikallisiin (kunnat/seutukunnat) hyvinvointi- ja
turvallisuusryhmiin sisällytetään rikosten ehkäisyn näkökulma.

§ Jokaiseen kuntaan/seutukuntaan nimetään yhdyshenkilö tai
koordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu rikoksentorjunnan
edistäminen ja koordinointi alueella. Tehtävä voidaan liittää
osaksi laajempaa turvallisuustyötä. Selvitetään tarvetta myös
valtakunnalliselle koordinaatioelimelle.

Minna Piispa 18

2. Yhteistyön ja verkostoitumisen parantaminen viranomaisten,
elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa
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Onko kunnassasi, seutukunnassasi tai maakunnassasi
työryhmä, jonka vastuulla on rikosten ehkäisy. (N=125)

32%

33%

10%

10%

18%

En tiedä
Ei
Kyllä, maakunnassa
Kyllä, seutukunnassa
Kyllä, kunnassa



§ Paikallisen rikoksentorjuntatyön tulisi perustua tutkittuun tietoon;
tunnistetaan paikalliset ongelmat ja analysoidaan taustalla olevat
syyt ja suunnitellaan toimenpiteet

§ Perustetaan työryhmä selvittämään tarvetta ja menetelmiä
rikoksentorjunnan koulutukselle yhteistyössä alan koulutusta
antavien oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

§ Varmistetaan, että kouluissa ja oppilaitoksissa opetetaan
turvallisuuden edistämistä opetussuunnitelmien mukaisesti
erityisesti yhteiskuntaopin ja terveystiedon opetuksen yhteydessä

§ Tuotetaan oppimateriaalia rikoksentorjunnasta kouluihin ja
nuorisotoimeen kaikilla kotimaisilla kielillä.

§ Rikoksentorjuntaneuvosto kokoaa kotimaisen rikoksentorjunnan
arviointitutkimuksen tietokannan.
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3. Rikoksentorjuntatyön osaamisen lisääminen
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Miten hyvin seuraavat rikosten ehkäisyä koskevat väittämät
pitävät mielestäsi paikkansa kunnassasi? (n=93)
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Rikosten ehkäisy näkyy kunnan strategiassa

Rikosten ehkäisyä koskevat päätökset on saatu
osaksi kunnan talouden ja toiminnan

suunnitteluprosessia

Rikosten ehkäisyn tavoitteet perustuvat
käytettävissä olevan tilastollisen aineiston

analyysiin rikollisuusongelmista

Rikosten ehkäisyn tavoitteet perustuvat
asiantuntijoiden tietoon alueen

rikollisuusongelmista

Paikalliset tarpeet määrittävät rikosten
ehkäisytyön prioriteetit

Rikosten ehkäisyssä on kuultu asukkaita

Hyvin Huonosti En osaa sanoa/ei tietoa



• Mainos koulutuksesta ja nettisivuista
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3. Rikoksentorjuntatyön osaamisen lisääminen



Kiitos!
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