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1. Rikoksentorjuntaneuvoston tehtävät 

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. Rikoksentorjuntaan 
kuuluvat rikosten ehkäiseminen, rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen sekä 
turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen lisääminen. 

Oikeusministeriön ja rikoksentorjuntaneuvoston työtä säädellään valtioneuvoston ohjesäännöllä 
(3.4.2003/262) ja rikoksentorjuntaneuvostoa koskevalla asetuksella (396/2007). Asetuksen 
mukaan neuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä, joista 
kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Neuvostolla on sihteeristö, minkä tehtäviä hoitavat 
oikeusministeriön tehtävään määräämät virkamiehet. 

Rikoksentorjuntaneuvostosta annetun asetuksen (396/2007) 1 §:n mukaan rikollisuuden ehkäisyn, 
rikoksesta aiheutuvien haittojen vähentämisen ja turvallisuuteen liittyvän yleisten kysymysten 
käsittelyä varten on rikoksentorjuntaneuvosto. Rikoksentorjuntaneuvosto toimii oikeusministeriön 
yhteydessä. 

Neuvoston tehtävänä on: 

1. seurata rikollisuutta ja koota tietoa toimista sen ehkäisemiseksi; 
2. edistää rikollisuuden ehkäisyyn vaikuttavien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä 

rikollisuutta ehkäisevien hankkeiden ja tointen yhteensovittamisessa; 
3. valmistella ohjelmia ja tehdä aloitteita ja esityksiä rikosten ehkäisemiseksi ja niistä 

aiheutuvien haittojen vähentämiseksi sekä turvallisuuden lisäämiseksi; 
4. edistää tiedotusta rikoksentorjunnan mahdollisuuksista, menetelmistä ja suositeltavista 

käytännöistä sekä ylläpitää ja kehittää rikosten ehkäisyn tietopalvelua; 
5. tehdä aloitteita rikoksentorjunnan kehittämistä palveleviksi tutkimuksiksi ja kehittää 

rikoksentorjunnan suunnittelua ja menetelmiä; 
6. antaa lausuntoja viranomaisten ja yhteisöjen suunnitelmista, jotka voivat vaikuttaa 

rikollisuuteen tai joilla pyritään ehkäisemään rikoksia, ja avustaa näitä asiantuntemuksella 
rikoksentorjuntahankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa; 

7. antaa oikeusministeriölle määräajoin katsaus rikollisuusongelmista ja suosituksensa niitä 
vähentäviksi toimiksi; 

8. pitää yhteyttä ulkomaiden ja kansainvälisiin rikoksentorjunnan toimielimiin; sekä 
9. suorittaa muut oikeusministeriön sille antamat tehtävät. 

 

2. Toimikauden 2018–2021 painopisteet 

Neuvoston painopisteet toimikaudelle ovat:  

1. Vahvistaa rikoksentorjunnan tietopohjaa. 
2. Kehittää paikallista rikoksentorjuntatyötä kriminologisen tutkimusnäytön varassa. 
3. Edistää rikoksentorjunnan toimenpiteiden arviointia ja olemassa olevan arviointitiedon 

koostamista. 



4. Edistää ja seuraa kansallisen rikoksentorjuntaohjelman – Turvallisesti yhdessä – 
toimeenpanoa. 

Vuosisuunnitelma neuvoston kokouksista ja toimenpiteistä aikatauluineen valmistellaan seuraavaa 
vuotta varten neuvoston edellisen vuoden viimeisessä kokouksessa. Edellisen vuoden 
toimintakertomus käsitellään seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 

 
Vuosittainen teema 

Neuvosto valitsee toiminnalleen vuosittaiset teemat, joista valmistellaan oikeusministeriölle 
annettava rikoksentorjuntakatsaus. Vuoden 2019 teemana on nuorten huumesidonnaisen 
uusintarikollisuuden ehkäisy, joka on teemana myös Suomen puheenjohtajuuskaudella Euroopan 
rikoksentorjuntaverkostossa. Vuosien 2020 ja 2021 teemat valitaan edellisen vuoden viimeisessä 
kokouksessa. Alustavat ehdotukset, joita tarkennetaan vielä, ovat: 

2020; Media, rikoksenpelko ja turvattomuus (turvallisuusviestinnän kehittäminen paikallistasolla) 
2021; Digitalisaatio, rikollisuus ja turvallisuus 

 
Tutkimustietoon perustuvan rikoksentorjuntatyön kehittäminen 

Tulevalla toimikaudella neuvoston työssä painottuu rikoksentorjunnan tietopohjan vahvistaminen 
ja paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittäminen kriminologisen tutkimusnäytön varassa. 
Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja lisätä kansalaisten turvallisuutta. 
Rikoksentorjuntatyössä on tärkeää kerätä tilasto- ja tutkimustietoa rikollisuusilmiöistä 
suunnittelun pohjaksi. Kun valitaan keinoja rikosten ehkäisyyn, on tärkeää tietää niiden 
vaikuttavuudesta. 

 
Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma 

Toimikaudella neuvosto edistää ja seuraa valtioneuvoston hyväksymän kansallisen 
rikoksentorjuntaohjelman toimeenpanoa. Ohjelman tavoitteena on kytkeä rikosten ehkäisy 
paremmin osaksi kunnan muita suunnitelmia, mm. sisällyttämällä rikosten ehkäisy kunnan 
strategiaan ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön, kehittää rikoksentorjuntatyön eri toimijoiden 
(viranomaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja asukkaiden) yhteistyötä 
rikoksentorjunnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ja rikoksentorjuntatyön osaamista. Ohjelman 
tavoitteena on myös edistää paikallista osallisuutta rikosten torjunnassa ja asukkaiden 
turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamisessa. Ohjelman toimeenpanon seurantaa varten 
toteutettiin kysely kunnille keväällä 2017 rikoksentorjuntaneuvoston ja Suomen Kuntaliiton 
yhteistyössä rikoksentorjuntatyön tilasta. Kysely uusitaan ohjelman päätyttyä alkuvuodesta 2021. 
Kysely valmistellaan yhteistyössä tutkimusjaoston kanssa. 

 
Valtionavustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin 

Oikeusministeriö on varannut valtionavustuksia käytettäväksi yhteisöille 
rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen sekä hankkeiden arvioimiseen. Avustukset kohdennetaan 



Turvallisesti yhdessä -rikoksentorjuntaohjelman tavoitteiden toteuttamiseen ja teemasta 
päätetään vuosittain. Työvaliokunta antaa neuvoston nimissä lausunnon oikeusministeriölle. 
Neuvoston jäsenille varataan tilaisuus kommentoida hakemuksia ja lausuntoa. 

Sihteeristö seuraa avustettuja hankkeita ja osallistuu tarvittaessa hankkeiden kehittelyyn ja 
toteutukseen. Hankkeet raportoidaan ja kuvauksiin sisällytetään mahdollisuuksien mukaan 
vaikuttavuusarvioinnin edellyttämät tiedot. 

Rikoksentorjuntaneuvosto edistää rikoksentorjunnan resursointia muun muassa 
hallitusohjelmaneuvotteluissa. 

 

3. Toiminnan järjestäminen 

Neuvoston ja työvaliokunnan kokoukset 

Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Kokousten järjestämisessä jatketaan aikaisempaa 
käytäntöä, jonka mukaan kokouksia isännöivät kiertävästi neuvostossa edustettuina olevat 
yhteistyötahot ja samalla tutustutaan heidän toimintaansa, esimerkiksi ajankohtaiseen 
hankkeeseen. Neuvoston kokouksissa esitetään jokin ajankohtainen tai isäntäpaikan toimintaan 
liittyvä rikollisuuskatsaus. 

Neuvosto voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokunta valmistelee neuvoston 
kokouksissa käsiteltäviä asioita ja päättää asioista, joista se työjärjestyksen perusteella on 
oikeutettu päättämään. Työvaliokunta voi kiireellisessä tapauksessa käsitellä yksittäisen asian 
neuvoston puolesta. Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa. 

Kokouskutsut lähetetään sähköisinä kalenterikutsuina. Kokousasiakirjat liitetään kutsuun viikkoa 
ennen kokousta. 

Kokousten suunnitellut ajankohdat ja tärkeimmät käsiteltävät asiat on lueteltu alla. Ensimmäisen 
vuoden osalta aikataulu on poikkeava, sillä joulukuun 2018 ensimmäisessä kokouksessa 
suunniteltiin neuvoston toimikautta, hyväksyttiin esitys oikeusministeriölle Haasteen 
toimitusneuvostosta ja nimitettiin päätoimittaja sekä hyväksyttiin tutkimusjaoston asettaminen ja 
ehdotus oikeusministeriölle ulkopuolisista jäsenistä. 

Tammi–helmikuu: 
• Hyväksytään neuvoston toimintalinjat vuosille 2018–2021 ja seuraavan vuoden 

toimintasuunnitelma (2019). 
• Valmistellaan ehdotus oikeusministeriölle rikoksentorjuntaan tarkoitettujen 

valtionavustuksen kohdentamisesta. 
• Hyväksytään neuvoston edellisen vuoden toimintakertomus.  
• Hyväksytään alustava ohjelma neuvoston 30-vuotisjuhlaseminaarin ja valtuutetaan 

työvaliokunta seminaarin jatkovalmisteluun (2019). 

Toukokuu:  
• Asetetaan kansallisen rikoksentorjuntakilpailun raati. 



• Työvaliokunta valmistelee neuvoston lausunnon oikeusministeriölle rikoksentorjunta-
avustuksista. 

• Julkistetaan kansallinen rikoksentorjuntakilpailu.  
• Julkistetaan rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkinnon haku (2019). 

Syyskuu:  
• Esitellään kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voittaja ja Suomen ECPA-ehdokas.  
• Työvaliokunta valitsee rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen palkinnonsaajat. 

Joulukuu:  
• Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.  
• Hyväksytään seuraavan vuoden teema. 

 
Jaostot ja työryhmät  

Asetuksen (396/2007) mukaan neuvosto voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Asettaessaan jaoston 
neuvosto määrää, mitä rikoksentorjunnan osa-aluetta ja mitä siihen kuuluvia neuvoston tehtäviä 
jaosto voi käsitellä neuvoston puolesta. Jaostoon voi kuulua myös neuvoston ulkopuolisia jäseniä, 
jotka oikeusministeriö määrää neuvoston ehdotuksesta enintään neuvoston toimikaudeksi. 

Neuvosto asettaa tutkimusjaoston toimikaudelle 2019–2021, jonka tehtävänä on seurata, koostaa 
ja edistää rikoksentorjuntaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä ja sen edellytyksiä. Jaosto laatii 
oman toimintasuunnitelmansa vuoden ensimmäisissä kokouksissa. Tutkimuspainotus on läsnä 
neuvoston työssä ja neuvosto pyrkii edistämään tutkimustyötä ja sen edellytyksiä toiminnallaan. 
Rikoksentorjuntaneuvosto käynnistää neljän vuoden välein jaettavan rikoksentorjunnan 
arviointitutkimuksen palkinnon. 

Neuvosto voi perustaa yksittäistä rikoksentorjunnan kysymystä selvittämään työryhmän, johon voi 
kuulua neuvoston ulkopuolisia jäseniä. Työryhmän asettamisesta päätetään toimintasuunnitelman 
hyväksymisen yhteydessä. Vuonna 2019 asetetaan työryhmä näpistysrikollisuuden ehkäisyyn. 

 
Seminaarit, työpajat ja hankkeet 

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää omia seminaareja ja muita tilaisuuksia ja viestii toiminnastaan 
niiden kautta. Rikoksentorjuntaneuvosto osallistuu aktiivisesti myös muiden järjestämiin 
seminaareihin ja tapahtumiin ja välittää tietoa neuvoston toiminnasta tilaisuuksissa, esimerkiksi 
vuosittaisissa turvallisuussuunnitteluseminaareissa. Neuvosto on yhteistyökumppanina 
Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivillä. Tutkimuspäivät järjestetään seuraavan 
kerran vuonna 2020. Lisäksi varaudutaan yhteistyöseminaareihin sisäministeriön sisäisen 
turvallisuuden strategian ja maakuntien kanssa. 

Toimikaudella järjestettävistä seminaareista päätetään erikseen. Vuodelle 2019 on suunniteltu 
seuraavat seminaarit:  

• Työpaja 5.2.2019 (RTN, Naapuruussovittelunkeskus, depolarize.fi-tutkimus- ja 
kehittämishanke ja DKY/TRUST). 

• Sovittelupäivät-seminaari 6.–7.2.2019 (RTN ja sovitteluverkosto). 



• Lähiympäristön turvallisuus 19.3.2019 (RTN, VNK-Teas ja YM). 
• Rikoksentorjuntaneuvosto 30 vuotta juhlaseminaari 1.10.2019. 
• Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) Best Practises -konferenssin 12.–13.12.2019. 

Neuvosto järjestää työpajoja ja työkokouksia tarvittaessa ajankohtaisista teemoista. Vuonna 2019 
järjestetään työkokous mobiilisovellutusten käytöstä turvallisuustyössä. 

 

3. Rikoksentorjuntaneuvoston viestintäsuunnitelma 2019–2021 

Rikoksentorjuntaneuvostoa koskevan asetuksen (374/2010) mukaan neuvoston tulee edistää 
tiedotusta rikoksentorjunnan mahdollisuuksista, menetelmistä ja suositeltavista käytännöistä sekä 
ylläpitää ja kehittää rikoksen ehkäisyn tietopalvelua. 

Viestintä on keskeinen osa rikoksentorjuntaneuvoston johtamista ja kaikkea toimintaa. 
Viestintäsuunnitelman 2019–2021 tavoitteena on korkeatasoisen tutkimusperustaisen 
rikoksentorjuntatiedon välittäminen ja neuvoston tunnettavuuden lisääminen. 

Viestinnällä tuetaan rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelman painopisteiden 
toteuttamista ja tuodaan esille vuosittaisia teemoja. Rikoksentorjunnan tietopohjan 
vahvistamisessa keskeistä on verkkosivujen edelleen kehittäminen ja uusien tietosivujen 
luominen. Mahdollisuuksien mukaan tuotetaan videoita ja muuta viestintämateriaalia yhteistyössä 
muiden kanssa. Toimikauden aikana tehostetaan ylipäätään yhteistyötä neuvoston jäsentahojen 
viestintäorganisaatioiden kanssa. Paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseksi luodaan 
ohjeistus tai suositukset paikalliseen turvallisuusviestintään. Rikoksentorjunnan arviointitiedon 
välittämisessä ja kansallisen rikoksentorjuntaohjelman edistämisessä viestintä on tärkeä keino. 

 
Kohderyhmät 

Rikoksentorjuntaneuvoston viestinnän tärkein kohderyhmä ovat rikoksentorjuntatyötä tekevät 
ammatti-ihmiset kunnissa, valtiolla ja järjestöissä sekä kansalaistoimijat. Tämä tarkoittaa sekä 
sellaisia henkilöitä, jotka päätoimisesti ovat tekemisissä rikollisuuden ehkäisyn kanssa, että 
sellaisia, joiden työ eri tavoin vaikuttaa rikollisuuden riskeihin ja rikosten vaikutuksiin. Viestinnän 
kanavia rikoksentorjuntatyötä tekeville ovat verkkosivusto, Haaste-lehti, neuvoston uutiskirje, 
Twitter sekä erilaiset rikoksentorjunta- ja teemaseminaarit. Toimikauden aikana täsmennetään 
viestinnän kohderyhmiä vuosittaisten teemojen mukaisesti. 

Toimittajat ovat myös keskeinen kohderyhmä, sillä tieto leviää tehokkaasti kansalaisille ja 
yhteiskunnallisille päättäjille median kautta. Toimikaudella tiedottamista lisätään, erityisesti 
neuvoston teemakokouksista ja kannanotoista. Lisäksi tarjotaan artikkeleja erilaisista 
rikoksentorjunta-aiheista sidosryhmien lehtiin sekä näkökulma/mielipidekirjoituksista 
sanomalehtiin ajankohtaisista aiheista. 

Myös rikoksentorjunnasta kiinnostuneet kansalaiset ovat tärkeä kohderyhmä. 
Rikoksentorjuntaneuvostolla on melko vähän suoraa neuvontaa kansalaisille. Rikoksentorjunnan 
verkkosivuille luodaan alasivu, johon on koottu kansalaisille käytännön vinkkejä ja linkkejä eri 
aiheittain jaoteltuna. Verkkosivujen sisältö käydään läpi saavutettavuusdirektiivin näkökulmasta. 
Kansalaisille suunnattuihin kampanjoihin osallistutaan lähinnä yhdessä neuvoston jäsentahojen tai 



EUCPN:n kanssa esimerkiksi koostamalla tietosisältöä ja markkinoimalla kampanjoita. Relevanttiin 
sosiaalisen median keskusteluun osallistutaan mahdollisuuksien mukaan tuomalla esiin 
tutkimuksen näkökulma. 

 
Viestinnän keinot 

Verkkopalvelu 
Verkkoviestintä on neuvoston tärkein viestintäkeino. Verkkosivuilla julkaistaan uutisia neuvoston 
toiminnasta ja tarjotaan perustietoa rikoksentorjunnasta eri kohderyhmien tarpeisiin. 
Rikoksentorjunta.fi-sivuston edelleen kehittäminen ja uuden sisällön tuottaminen verkkoon on 
viestintäsuunnitelman tähdellisin tehtävä. Huomiota kiinnitetään erityisesti tiedon välittämiseen 
hyvistä käytännöistä. Sivustolle koostetaan uusia tietopaketteja mm. rikoksentorjuntakatsausten 
pohjalta. Alkuvuonna 2019 julkaistaan koulutusmateriaali ikääntyneisiin kohdistuvien petosten 
ehkäisystä. Pyritään käynnistämään neuvoston jäsenten kirjoittamat blogit. 

Sosiaalinen media 
Twitter-tilin tarkoituksena on tiedon jakaminen neuvoston toiminnasta ja verkkosivujen sisällöstä, 
neuvoston taustatahojen rikoksen ehkäisyyn liittyvistä uutisista, julkaisuista ja tapahtumista sekä 
yleensä rikoksentorjunnan ja kriminologian ajankohtaisista asioista. Twitterissä jatketaan 
aktiivisesti. 

Haaste-lehti 
Haaste-lehdessä käsitellään rikollisuuden, rikoksentorjunnan ja kriminaalipolitiikan asioita ja 
erityisesti alaa koskevaa tutkimusta yleistajuisesti. Lehti jatkaa teemanumeroiden julkaisemista. 
Rikoksentorjuntanäkökulma otetaan sisällössä entistä paremmin huomioon. Haaste-lehden 
verkkoversio siirretään toimikauden aikana valtion yhteiseen verkkojulkaisujärjestelmään. 

Uutiskirje 
Sähköpostitse lähetettävällä ja verkkosivuilla julkaistavalla uutiskirjeellä neuvosto tiedottaa 
ajankohtaisista rikoksentorjunta-asioista, kuten neuvoston kokouksista, tulevista seminaareista ja 
muista tapahtumista. Siihen kootaan uutisia myös rikoksentorjunnan kannalta kiinnostavista 
tutkimuksista, selvityksistä ja hankkeista. Uutiskirje siirretään erityiselle uutiskirjepohjalle, joka 
parantaa visuaalisuutta ja toimii verkkojulkaisujärjestelmän kautta. 

Tiedotteet ja median kautta viestiminen 
Tiedotteilla kerrotaan rikoksentorjuntaneuvoston toimintaan liittyvistä uutisista medialle. 
Tiedotustilaisuus voidaan järjestää, jos pelkkä tiedote ei riitä asian esittelemiseksi. 

Seminaarit 
Omien seminaarien järjestäminen on edelleen rikoksentorjuntaneuvoston tärkeä viestintäkanava.  

Julkaisut 
Rikoksentorjuntaneuvosto tuottaa tarpeen mukaan rikollisuuden ehkäisyyn liittyviä julkaisuja ja 
oppaita. Julkaisut tuotetaan enimmäkseen sähköisessä muodossa pdf:nä mutta esimerkiksi oppaat 
ja esitteet myös painettuna. 

Neuvoston toimintaan liittyvä materiaali 



Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja rikoksentorjuntakatsaukset 
ovat saatavilla julkisesti verkkopalvelussa. Kokouksista toimitetaan aina uutinen uutiskirjeeseen ja 
myös lehdistötiedotteen tekemistä harkitaan teemoitetuista kokouksista. 

Neuvonta 
Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö antaa rikoksentorjunnan suunnitteluun liittyvää 
asiantuntija-apua mahdollisuuksiensa mukaan ja tehtävänkuviensa puitteissa. 

 
Resurssit ja vastuut 

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön resurssit viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen ovat 
varsin pienet viestintätehtävään nähden, joten viestinnän toteuttamisessa tarvitaan ostopalveluja. 
Neuvoston toimintamäärärahoja pyritään tarvittaessa nostamaan niin, että tärkeäksi nähdyt 
viestintähankkeet pystytään toteuttamaan. 

Rikoksentorjuntaneuvoston viestintää johtavat puheenjohtaja ja pääsihteeri. Kannanoton 
esittämisestä sovitaan neuvoston kokouksessa tai puheenjohtajan päätöksellä. Neuvosto ottaa 
kantaa tapaukseen tai ilmiöön silloin kun se pystyy tuomaan asiaan erityisen 
rikoksentorjuntanäkökulman. Kannanottoja voidaan tehdä yhdessä substanssitoimijoiden kanssa. 
Pääsihteeri päättää esimerkiksi tiedotteen julkaisemisesta tai tiedotustilaisuuden järjestämisestä. 
Lehdistötiedottamisessa hyödynnetään oikeusministeriön viestintäyksikön palveluja. 
Seminaaritiedottaminen hoidetaan yhteistyössä muiden järjestäjätahojen kanssa. 

Julkiseen keskusteluun osallistumisesta neuvoston nimissä vastaavat puheenjohtaja ja pääsihteeri 
keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. Jaoston puheenjohtaja vastaa jaoston nimissä tapahtuvasta 
keskusteluun osallistumisesta. Neuvoston jaostojen ja työryhmien tulee ottaa toiminnassaan 
huomioon viestintänäkökohdat. 

Jokaiselle neuvoston jäsenelle ja varajäsenelle kuuluu viestinnän edistäminen. Heidän tulee 
kokouksissa ja sihteeristön välityksellä tiedottaa vireillä olevista rikollisuuden ehkäisyä ja 
turvallisuuden edistämistä koskevista hankkeista ja asioista. Lisäksi heidän toivotaan osallistuvan 
mahdollisuuksien mukaan asiantuntijana mediassa käytävään keskusteluun. 

Neuvoston viestintää suunnittelee ja koordinoi sihteeristöön kuuluva viestintäasiantuntija. 
Jokainen sihteeristön jäsen vastaa oman tehtäväalueensa viestinnän edistämisestä ja omien 
hankkeidensa viestintäsuunnitelmista. Julkiseen keskusteluun osallistumiseen oman 
erityisalueensa asiantuntijana rohkaistaan. 

Haaste-lehden toimittamisesta vastaavat toimitussihteeri ja sivutoiminen päätoimittaja yhdessä 
toimitusneuvoston kanssa sen mukaisesti kuin rikoksentorjuntaneuvoston ja oikeusministeriön 
julkaisusopimuksessa on sovittu. 

 
Seuranta ja arviointi 

Rikoksentorjuntaneuvoston tiedotuksen läpimenoa ja yleensä rikoksentorjuntaa koskevaa 
julkisuutta sekä neuvoston verkkopalvelun käyttäjämääriä ja käyttöä seurataan sihteeristössä. 

 



4. Kansainvälinen toiminta 

Pohjoismainen yhteistyö  

Yhteistyö muiden Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen ja -elinten kanssa on edelleen 
tärkeä osa rikoksentorjuntaneuvoston toimintaa. 

Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK) on edelleen Rikoksentorjuntaneuvoston 
tärkeä pohjoismainen yhteistyökumppani.  
Neuvosto osallistuu NSfK:n ja muiden pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kanssa edelleen 
lehden Nordic Journal of Criminology julkaisemiseen. Pääsihteeri toimii oikeusministeriön 
edustajana yhteistyöneuvostossa. 

Rikoksentorjuntayhteistyö Euroopan unionissa  

EUCPN  
Rikoksentorjuntaneuvosto ja oikeusministeriö vastaavat yhdessä Suomen kansallisesta 
edustuksesta Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN). Sihteeristön edustaja osallistuu 
EUCPN:n kokouksiin ja konferensseihin ja välittää keskeistä tietoa (mm. toimivat 
rikoksentorjuntakäytännöt) eteenpäin kotimaassa ja suomalaista rikoksentorjuntaosaamista 
verkoston kautta muualle Eurooppaan. 

Rikoksentorjuntaneuvosto toimii edelleen Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN) ja 
järjestää Suomen ehdokkaan etsinnän Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun. 
Rikoksentorjuntaneuvosto osallistuu Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Euroopan 
rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) Best Practises -konferenssin järjestämiseen yhdessä 
oikeusministeriön kanssa. Sihteeristö vastaa EUCPN:n kokousten järjestämisestä yhdessä EUCPN:n 
sihteeristön kanssa puheenjohtajuuskaudella. 

 

5. Sihteeristö ja talous 

Neuvoston sihteeristönä toimivat oikeusministeriön tehtävään määrätyt virkamiehet. Sihteeristön 
tehtäviä hoitaa viisi henkilöä. Sihteeristö tekee lisäksi oikeusministeriön määräämiä tehtäviä. 
Sihteeristön palkat ja muut kustannukset sisältyvät oikeusministeriön henkilöstö- ja muihin 
kustannuksiin.  
 
Rikoksentorjuntaneuvoston toimintamenot maksetaan oikeusministeriön budjetista. Tästä 
maksetaan mm. toimintasuunnitelman tilaisuuksien kustannuksia, Haasteen nettomenot, julkaisut 
ja neuvoston käyttämien asiantuntijoiden matkustuskuluja. 
 
Yhteisöille rikoksentorjuntahankkeisiin ja niiden arviointeihin myönnettäviin avustuksiin varattu 
määräraha määräytyy valtion budjetin mukaan (70.000 euroa). 
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