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Rikoksentorjuntaneuvosto 

Rikoksentorjuntaneuvoston nykyisen kokoonpanon toimikausi alkoi vuonna 2002. Neuvoston 
puheenjohtajana on toiminut syksystä 2003 kaupunginjohtaja Timo Kvist. Kertomusvuonna ei 
neuvoston jäsenistössä tapahtunut vaihdoksia. 

Neuvoston kokoonpano esitetään tämän toimintakertomuksen lopussa. 
 
 

Neuvoston kokoukset 

Ensimmäisen kokouksensa neuvosto piti tammikuussa Suomen mielenterveysseuran tiloissa. 
Kokouksen teema oli väkivallan uhrit. Toiminnanjohtaja Pirkko Lahti piti rikoksentorjunta-
neuvostolle yleisesittelyn seurasta ja sen toiminnasta. Aluevastaava Jaana Koivukangas  
esitteli rikoksentorjuntaneuvostolle rikosuhripäivystystä ja sen toimintaa. 

Kokouksessa käsiteltiin väkivallan vähentämisohjelman valmistelua ja hyväksyttiin ohjelman 
valmisteluperiaatteet ja projektikokoonpano. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja 
toimintakertomuksen. Se myös päätti esittää, että vuoden 2004 paikallisiin rikoksen-
torjuntahankkeisiin myönnettävissä avustuksissa ilmoitettaisiin etusijalla pidettävän 
väkivallan ehkäisyä edistäviä hankkeita. 

Neuvoston toinen kokous oli toukokuussa Opetushallituksen tiloissa. Kokouksen teemana oli 
koulut rikollisuuden/väkivallan ehkäisyssä. Opetusneuvos Irmeli Halinen kuvaili opetus-
hallituksen roolia valtakunnallisen tason toiminnassa. Ylitarkastaja Heidi Peltonen esitteli 
oppilashuollon lainsäädäntöä ja kertoi mitä oppilashuoltoon sisältyy. Oppilashuollon 
asiantuntija Kristiina Laitinen kertoi lyhyesti psykososiaalisesta oppilashuollosta.  

Kokous päätti myös paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden avustusten myöntämistä 
koskevasta lausunnosta oikeusministeriölle. Lisäksi keskusteltiin väkivallan vähentämis-
ohjelman valmistelusta.  

Kolmas kokous pidettiin syyskuussa Stakesissa. Kokouksen teemana olivat päihteet ja 
väkivalta. Pääjohtaja Vappu Taipale kertoi Stakesin toiminnasta.  

Kokous käsitteli väkivallan vähentämisohjelman valmistelua. Kokouksessa päätettiin Haaste-
lehden toimitusneuvoston kokoonpanomuutoksista ja EUCPN:n hyvien käytäntöjen projektit 
sekä Euroopan rikoksentorjuntapalkintoehdokas. 

Neljäs kokous pidettiin Keskuskauppakamarilla. Kokouksen teemana oli julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus rikoksentorjunnassa. Johtaja Pentti Mäkinen kertoi 
keskuskauppakamarin roolista ja toiminnasta. Kokouksessa käsiteltiin väkivallan vähentämis-
ohjelman valmistelua. Ohjelmaluonnos hyväksyttiin evästettynä neuvoston jäsenten tekemillä 
korjausehdotuksilla työvaliokunnan ja sihteeristön viimeisteltäväksi. Kokouksessa hyväk-
syttiin vuoden 2005 toimintasuunnitelma. Kokous päätti myös paikallisten rikoksentorjunta-
hankkeiden arviointiin myönnettävien avustusten esityksestä oikeusministeriölle. 

 

 
Työvaliokunta 

Työvaliokunta kokoontui vuoden 2004 aikana kuusi kertaa. 
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Väkivallan vähentämisohjelma  

Rikoksentorjuntaneuvosto esitti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksen seuranta-
raportissaan (Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Oikeusministeriö. Lausuntoja ja selvityksiä 
2003:1) väkivallan keskeiset osa-alueet kattavan erityisohjelman, ”kansallisen väkivallan 
vähentämisohjelman”, valmistelua. Taustana oli jo aikoinaan rikoksentorjuntaohjelmaan 
kohdistunut arvostelu siitä, että se ei riittävästi kohdistunut merkittävimpään rikollisuus-
ongelmaamme, vakavaan väkivaltaan. Rikoksentorjuntaneuvosto tarjoutui ottamaan ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen koordinointitehtävän. 

Väkivallan vähentäminen mainitaan hallitusohjelmassa kahdessakin yhteydessä ja naisiin 
kohdistuva väkivalta lisäksi kolmannessa. Hallitusohjelmaa sittemmin konkretisoitiin siten, 
että väkivallan vähentäminen liitettiin osaksi sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelua. 
(Hallituksen strategia-asiakirja 2003. Hallituksen poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat ja 
politiikat. Hyväksytty hallituksen iltakoulussa 17.9.2003). Valmistelutehtävä tuli rikoksen-
torjuntaneuvostolle. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 23.9.2004. 
Ohjelmassa mainitaan rikoksentorjuntaneuvostossa valmisteilla ollut väkivallan vähentämis-
ohjelma ja esimerkkejä toimista tähän, jotka tähän ohjelmaan tulevat sisältymään. Päätettäessä 
sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelusta rikoksentorjuntaneuvostolle annettiin 
tehtäväksi saada työnsä valmiiksi vuoden 2004 loppuun mennessä. 

Ohjelmaa on valmisteltu rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessaan 30.1.2004 hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti. Tässä suunnitelmassa esitettiin ohjelman valmistelun keskeiset 
periaatteet ja työryhmärakenne, jolla valmistelutyö tehtäisiin. Suunnitelmaa ja työn etenemistä 
on käsitelty myös oikeusministeriön johtoryhmässä. 

Valmisteluun asetettiin seuraavat työryhmät: 

- Henkirikosryhmä päätehtävänään valmistella ehdotukset henkirikoksia vähentäviksi 
toimiksi.  

- Viina ja väkivalta –ryhmä tehtävänään mm. selvittää alkoholin ja väkivallan suhteet 
ja keinot vähentää alkoholiin liittyvää väkivaltaa ja sen vahinkoja.  

- Naisiin kohdistuva väkivalta –ryhmä. Työryhmän tuli selvittää naisiin kohdistuvan 
väkivallan (tapahtuipa se parisuhteessa, työtehtävissä tai julkisilla paikoilla), myös 
sukupuolisen, väkivallan keskeiset muodot ja kehityspiirteet. Ehdotuksissaan 
työryhmän tuli tasa-arvo- ja uhrien tukemisen lähtökohtien lisäksi ja erityisesti 
harkita väkivallan vähentämiseksi tuloksellisia keinoja soveltaen myös muun 
rikollisuuden ehkäisyssä käytettyjä keskeisiä strategioita.  

- Väkivalta työtehtävissä- ryhmä tehtävänään valmistella ehdotukset niin julkisella 
kuin yksityisellä sektorilla työtehtävissä kohdatun väkivallan vähentämiseksi.  

- Lapsi- ja nuorisoväkivaltatyöryhmä tehtävänään selvittää lasten ja nuorten tekemän 
ja näihin kohdistuvan väkivallan yleisyys, kehityspiirteet ja tehokkaat toimet sen 
ehkäisemiseksi.  

- Väkivalta, kulttuuri, media -työryhmä tehtävänään mm. kulttuurissa tapahtuneita 
väkivaltaa edistäviä muutoksia ja valmistella ohjelma, kuinka kulttuuria kehitetään 
ihmistä tukevaksi.  
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Valmistelua on ohjannut rikoksentorjuntaneuvoston työvaliokunta ja kirjoitustehtävästä on 
vastannut neuvoston sihteeristö. 

 
Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan 

Avustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin ilmoitettiin haettavaksi helmikuun alussa. 
Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 26 kappaletta. Toukokuussa neuvosto antoi 
lausunnon oikeusministeriölle, joka lausunnon mukaisesti päätti tukea 9 hanketta yhteensä 
84 336 eurolla (haettujen avustusten yhteissumma oli 475 146 euroa). Tällä avustus-
kierroksella priorisoitiin väkivallan ehkäisyyn liittyviä hankkeita.  

Tuetut hankkeet ovat seuraavat: 

1. Africarewo ry: 2 086 euroa Tieto tukena –hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on 
järjestää koulutusta afrikkalaisille maahanmuuttajanaisille lakiasioista ja tutustumis-
käyntejä oikeuteen ja muihin lakiin liittyviin instansseihin. Hankkeen avulla kerätään 
myös tietokansio.  

2. Espoon kaupunki: 5 000 euroa Viihtyisä ja turvallinen Espoon keskus –Safety 
hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on Espoon keskuksen Suvelan ja Kirkkojärven 
kotialueiden sekä asema- ja liikekeskuksen alueen turvallisuuden kehittäminen Safety –
menetelmällä. 

3. Hämeenkyrön kunta: 16 000 euroa Samaistumisempatia –koulutukseen. Hankkeen 
päätavoitteena on saada väkivallanehkäisyohjelma levitettyä koskemaan kuntatasolla 
kaikkia lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä tahoja ja lasten vanhempia.  

4. Imatran kaupunki: 5 000 euroa ”Väkivallaton Imatra 2005” Perhe- ja lähisuhde-
väkivallan ehkäisyn teemavuosi. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä väkivaltaa ja siitä 
aiheutuvia haittoja. Teemavuoden tavoitteena on myös luoda yhteisiä toimintamalleja 
ammattilaisten käyttöön sekä muokata asenteita väkivaltaa vastustaviksi.  

5. Keravan kaupunki: 3 750 euroa Varpuke – varhainen puuttuminen hankkeeseen. 
Hankkeen tavoitteena on varhaisen puuttumisen mallin levitys Keravalla, Järvenpäässä 
ja Tuusulassa. 

6. Riihimäen kaupunki: 7 500 euroa Turvallisuus tavaksi – varhainen puuttuminen 
hankkeeseen. Hankkeessa käynnistetään talousalueen kattava moniammatillinen 
yhteistyö, jonka tavoitteena on varhaista puuttumista koskevien toimintamallien 
luominen ja käyttöönotto.  

7. Turun kaupunki: 30 000 euroa Turvaturku –hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on 
turvattomuutta aiheuttavien tekijöiden vähentäminen Aurajoen rannoilla, kauppatorilla 
ja sen ympäristössä sekä Halinen –lähiössä. Hankkeen tavoitteena on myös 
huumeongelman vähentäminen etenkin vähentämällä uusiksi käyttäjiksi ryhtyvien 
määrää. 

8. Vaasan seurakuntayhtymä: 10 000 euroa Diakonissatyön turvallisuuden 
kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on diakonissatyön turvallisuuden hallintakeinojen 
kartoittaminen, arviointi ja pilottikokeilu, sekä kohdennettujen koulutustilaisuuksien 
järjestäminen suomeksi ja ruotsiksi. 
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9. Vantaan kaupunki: 5 000 euroa Vantaan YKS-projektiin: Hakunilan pilottihanke. 
Hankkeen tavoitteena on YKS-projektin kehittämän Safety-toimintamallin mukaisen 
toiminnan aloittaminen Vantaalla. Hanke toimii Vantaan turvallisuustalkoot –
rikoksentorjuntaohjelman alaisena. Hankkeessa tehdään Safety-esiselvitys koko 
Vantaan alueella ja samanaikaisesti käynnistetään Hakunilan palvelualueen YKS-
pilottiprojekti.  

  

Avustukset hankkeiden arviointiin  

Rikoksentorjuntahankkeiden arviointiin tarkoitettuja avustuksia on viime vuosina haettu 
varsin niukasti.  Hankkeiden rikoksentorjunnallisen tuloksellisuuden evaluointi on edellytys 
sille, että pystytään välittämään tietoa hyvistä rikoksentorjuntakäytännöistä kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla. Tutkittuun tietoon perustuvan informaation jakamista toimiviksi 
todetuista rikoksentorjuntahankkeista pidetään yhtenä Euroopan rikoksentorjuntaverkoston 
(EUCPN) tärkeimmistä tehtävistä. Kustannustaloudellisestikin ajatellen varat olisi järkevää 
kanavoida tuloksellisiksi osoittautuneisiin rikollisuuden ehkäisytapoihin. Vuonna 2004 
neuvosto saattoi joulukuun kokouksessaan esittää oikeusministeriölle, että se myöntäisi 
neljälle eri arviointihankkeelle valtionavustusta. Oikeusministeriö tuki näitä neljää hanketta 
neuvoston esityksen mukaisesti. 

Tuetut hankkeet ovat seuraavat: 

1. Järvenpään kaupunki: 18 600 euroa Järvenpään keskustan pahoinpitelyrikosten 
vähentämiseen tähdänneen Ravintola –projektin arviointiin. 

2. Lasten suojelun Keskusliitto: 23 000 euroa arviointitutkimuksen teettämiseen 
vuosina 2004 ja 2005 järjestettävän Älä lyö lasta –mediakampanjan vaikuttavuudesta. 
Tukea haettiin vuosille 2005-2007. Tukea myönnettiin vuodelle 2005.  

3. Naisten Apu Espoossa: 25 000 euroa Perheväkivalta rikosprosessissa –mallin 
arviointiin. 

4. Vaasan seurakuntayhtymä: 11 000 euroa Diakoniatyön turvallisuuden kehittämis-
hankkeen arviointiin.  

 
 

Viestintä 

Neuvosto päätti jatkaa vuoden 2003 tammikuussa hyväksymäänsä viestintästrategiaansa 
(viestintästrategia vuosiksi 2003 ja 2004) toimikautensa loppuun vuoden 2005 toukokuuhun.  

Neuvoston verkkosivustoa on pidetty yllä entistä perusrakennetta ja aikaisempia peruslinjoja 
noudattaen. Sivun visuaalista ulkoasu muutettiin lisäämällä vuonna 2003 käyttöön otettu 
neuvoston oma liikemerkki entistä näkyvämmin sivustoon. Sivuilla on tiedotettu 
rikoksentorjuntaneuvoston toiminnasta ja rikoksentorjunnan uutisista sekä tarjottu linkkejä 
muihin alan sivustoihin. Alustavasti on suunniteltu sivuston uudistamista.  

Haaste-lehti on ilmestynyt neljä kertaa.  Lehden päätoimittajana on toiminut vuosien 2003 ja 
2004 taitteesta Kauko Aromaa. Päätoimisena toimittajana on jatkanut Riikka Kostiainen. 
Haasteen uusi toimitusneuvosto, puheenjohtajanaan professori Pekka Koskinen aloitti vuoden 
2004 alusta. Toimitusneuvoston kokoonpanossa tapahtui vuonna 2004 kaksi muutosta. 
Keravan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Varpu-Leena Aallon tilalle tuli sosiaalijohtaja 
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Göran Sannholm Hangosta ja  Tampereen kaupungin aluekehityspäällikkö Kirsti Lahtinen 
tilalle projektipäällikkö Riitta Koivisto Vantaan poliisilaitokselta. 

Ritonen -tiedotelehtinen ilmestyi viidesti välittäen rikoksentorjuntauutisia ja tietoa neuvoston 
toiminnasta. 

 
 

Seminaarit 

Neuvosto järjesti huhtikuussa yhdessä Forum européen pour la sécurité urbainen ja Ruotsin 
Brån kanssa kansainvälisen asiantuntijaseminaarin rikosten kustannuksista Helsingissä. 
Seminaari toteutui EU:n AGIS-rahaston tuella ja se liittyi myös Euroopan rikoksentorjunta-
verkoston (EUCPN) toimintasuunnitelmaan. Seminaarin avasi oikeusministeri Johannes 
Koskinen. 

Kesäkuussa järjestettiin Kuntaliiton kanssa seminaari suurimpien kaupunkien 
rikoksentorjunnasta ja erityisesti väkivallan ehkäisystä. 

Neuvosto järjesti lokakuussa väkivaltaseminaarin Vantaalla. Seminaarin kohderyhmänä 
olivat järjestöt ja yhdistykset, joiden toiminta liittyy turvallisuuden edistämiseen ja väkivallan 
ehkäisyyn sekä henkilöt, jotka ovat mukana väkivallan ehkäisyhankkeissa. Kohderyhmänä 
olivat myös kunnat ja ministeriöt, etenkin oikeus-, sisäasiain- ja sosiaali- ja terveysministeriö. 
Seminaariin osallistui n. 130 henkeä. Seminaarin avasivat oikeusministeri Johannes Koskinen 
ja peruspalveluministeri Liisa Hyssälä. 

Neuvosto järjesti yhteistyössä kuntaliiton kanssa seminaarin pienille kunnille lokakuussa. 

 

Pohjoismainen yhteistyö 

Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen yhteiskokous oli elo-syyskuun vaihteessa 
Tanskassa. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä kokoukseen osallistuivat Hannu Takala, 
Jukka-Pekka Takala, Regina Järg ja Markus Alanko.  

Pohjoismaisessa yhteistyössä on osallistuttu Journal of Scandinavian Studies in Criminology 
and Crime Prevention -lehden julkaisemiseen, pohjoismaisen kriminologisen bibliografian 
ylläpitämiseen sekä em. lehden ja yleisemmin pohjoismaista kriminologista ja rikoksen-
torjuntayhteistyötä koskeviin kehityssuunnitelmiin.  

 
Toiminta Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN) 

EUCPN:n kansalliset edustajat kokoontuivat vuonna 2004 neljään kokoukseen. Toukokuun 
kokouksen yhteydessä Irlannin Killkennyssä pidettiin myös verkoston yleiskokous, ja 
joulukuun kokousta edelsi Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon seminaari ja palkintojuhla 
sekä verkoston kolmas hyvien käytäntöjen konferenssi. Muita EUCPN:n seminaareja olivat  
edellä mainittu 1-2.4. Helsingissä järjestetty kustannusseminaari ja Pariisissa 2.12. järjestetty 
seminaari siitä roolista, mikä kansalaisyhteiskuntaa ja tutkimusyhteisöä edustavilla 
yhteyspisteillä on verkostossa. 

Suomen kansallisena edustajana EUCPN:ssä jatkoi RTN:n pääsihteeri Hannu Takala ja 
varaedustajana Jukka-Pekka Takala. RTN:n ja oikeusministeriön edustajien ohella Suomen 
kansallisena yhteyspisteenä toimi Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö Risto 
Honkonen. 
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Kertomusvuonna  on EUCPN:n tähänastisesta toiminnasta tehty sisäinen arviointi. Siinä 
todetaan verkoston useita saavutuksia, mutta huolta on aiheuttanut verkoston resurssien 
huononeminen Jaap de Waardin jätettyä sihteeristön päällikön tehtävät syksyllä 2003. Tämän 
jälkeen verkoston tiedotustoiminta on heikentynyt huomattavasti ja mm. vuonna 2003 
pystytetyn nettisivustoa ei ole kertomusvuonna päivitetty. Syyskaudella komissio on kertonut 
suunnitelminaan olevan, että rikoksentorjunta-asiat otettaisiin komission ohjaukseen, rahoitus 
kytkettäisiin AGIS-järjestelmään ja verkostoa koskeva neuvoston päätös kumottaisiin. 
Hollannin kokoamassa kansallisten edustajien vastauksissa suunnitelmaa, jonka on tulkittu 
merkitsevän verkoston lakkauttamista, on varsin johdonmukaisesti vastustettu. 

Komissio on tilannut kertomusvuonna useita tutkimuskatsauksia  rikoksentorjunnasta  Teemat 
on keskusteltu EUCPN:N kokouksissa. Selvitykset koskevat nuorisoväkivaltaa, ajoneuvo-
rikollisuutta, turvattomuutta ja rikoksen pelkoa, rikoksentorjunnan kustannuksia ja hyötyjä 
sekä koulukiusaamista. Kaikkiin teemoihin liittyy myös katsaus ongelmaa koskevien 
rikoksentorjuntamenetelmien tehosta. 

Vuoden 2004 ECPA (European Crime Prevention Award) – voittajaksi nimettiin Englannin 
ehdokas. Birminghamin The Safer Neighbourhood Programme toimii viidellä Birminghamin 
korkean rikollisuuden alueella. Kullekin alueella muodostettiin toimintaryhmä, joka kartoitti 
alueen rikosongelmat ja suunnitteli toimia niiden vähentämiseksi. Nuorisorikollisuus väheni 
näillä alueilla 29 prosenttia, kun se vertailualueilla väheni vain 12 prosenttia. Suomen 
ehdokas palkinnonsaajaksi oli Vantaan turvallisuustalkoot. Sitä edusti seminaarissa 
projektipäällikkö Riitta Koivisto ja se selviytyi yhdeksi viidestä loppukilpailuhankkeesta. 
Kaikkiaan rikoksentorjuntapalkintoa tavoitteli 12 hanketta, mikä on enemmän kuin 
kertaakaan aikaisemmin. 

EUCPN:n kolmannen hyvien käytäntöjen konferenssin teemoina olivat perheväkivalta, 
nuorten uusintarikollisuus sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus 
rikoksentorjunnassa. Suomesta esiteltiin kolme hanketta: naisiin kohdistuvan väkivallan 
vastainen Porvoon ”Mitta täysi” –hanke  (perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Helena 
Ewalds), Kainuuseen ja Koillismaalle suunnattu alueellinen hanke nuorten rikoksentekijöiden 
ja vankilasta vapautuvien nuorten työmarkkina-aseman parantamiseksi Youth RiSe – 
Rikoskierre Seis (projektipäällikkö Tiina Airaksinen kriminaalihuoltolaitoksen Kajaanin 
aluetoimistosta) ja yritysturvallisuuteen keskittyvä Syty-yhteistyöhanke Salossa. Haagin 
hyvien käytäntöjen seminaariin osallistui myös RTN:n puheenjohtaja Timo Kvist. EUCPN:n 
nykyisten toimintalinjojen perusteella tulee syksyn 2006 vastaava konferenssi järjestettäväksi 
Suomessa. 

Seminaari yhteyspisteiden roolista Pariisissa 2.12.  

Neuvoston varajäsen Kauko Aromaa osallistui Ranskan järjestämään Pariisissa 2.12. 
pidettyyn seminaariin, jossa pohdittiin verkostoon kuuluvien kansalaisyhteiskuntaa ja 
tutkimusyhteisöä edustavien yhteyspisteiden roolia. Tämän roolin on arvioitu jääneen 
pienemmäksi kuin verkoston perustamispäätöksessä tarkoitettiin, ja monissa maissa 
tilanteeseen on haluttu korjausta.  

EUCPN:n nuorisorikollisuuteen keskittyvä alatyöryhmä 

EUCPN:n nuorisorikollisuuteen keskittyvä alatyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme 
kertaa. Ryhmän ovat ottaneet säännöllisesti osaa Britannia, Ruotsi, Tanska, Alankomaat, 
Ranska ja Suomi. Lisäksi Itävalta ja Saksa ovat olleet useimmissa kokouksissa ja muutama 
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muu maa satunnaisemmin. Vuoden kolmas kokous pidettiin Helsingissä 3.9. Teemana oli 
varhainen puuttuminen. Pääalustuksen piti tutkimusprofessori Tom Erik Arnkil otsikolla 
Early intervention – anticipation dialogues in the grey zone of worry.  

 
Viro-/Baltia-yhteistyö 

Marraskuun alussa rikoksentorjuntaneuvosto järjesti yhteistyössä Viron rikoksentorjunta-
neuvoston kanssa Tallinnassa kaksipäiväisen seminaarin rikoksentorjunnan kampanjoista.  
Seminaarissa käytiin läpi erilaisia rikoksentorjunnallisia kampanjoita ja niiden toimivuutta eri 
medioissa. Suomalaisten ja virolaisten asiantuntijoiden lisäksi seminaariin osallistui edustajia 
myös Tanskasta, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Kaikkiaan seminaariin osallistui noin 80 
henkeä 

 
 

Yhteishanke Kuntaliiton kanssa 

Kuntaliiton kanssa on jatkettu hanketta, jossa tavoitteena on edistää turvallisuutta kunnissa 
sekä seutukunnallista yhteistyötä. Hankkeen pilottiseuduille järjestettiin vuoden aikana kolme 
työseminaaria, tammikuussa, huhtikuussa ja lokakuussa. Hanke päättyi 31.12.2004. 

 
 

 Rikoksentorjuntaneuvoston kokoonpano   

15.5.2002 aloittaneen neuvoston kokoonpano vuonna 2004 

Puheenjohtaja: Kaupunginjohtaja Timo Kvist 
Naantalin kaupunki 

Varapuheenjohtaja: Poliisiylijohtaja Reijo 
Naulapää, sisäasiainministeriö 

Jäsenet varajäsenet 

apulaisosastopäällikkö Jarmo Littunen, 
oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto 

ylijohtaja Maija Kukkonen, 
kriminaalihuoltolaitos 

poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio, 
sisäasiainministeriö 

rikosylikomisario Sakari Juurikkala, Espoon 
kihlakunnan poliisilaitos  

hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja 
terveysministeriö  

neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti, 
sosiaali- ja terveysministeriö 

hallitusneuvos Ulla Taskinen, opetusministeriö  ylitarkastaja Heidi Peltonen, opetushallitus 

kehittämispäällikkö Markku Haiko Suomen 
Kuntaliitto ry  

kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, Espoon 
kaupunki 

asuntoneuvos Riitta Kimari, 
ympäristöministeriö/asunto- ja rakennusosasto 

ylitarkastaja Timo Saarinen, 
ympäristöministeriö/alueiden käytön osasto 

erikoissuunnittelija Hannu Niemi, 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

johtaja Kauko Aromaa, HEUNI 
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toimitusjohtaja Osmo Laine, Kaupan 
keskusliitto/Päivittäistavarakauppa 

turvallisuusjohtaja Harri Uusitalo, Tradeka 
Group Oy 

vahinkovakuutusjohtaja Veli-Matti Ojala, 
Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto ry 

tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen, Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry 

tutkimusprofessori Salme Ahlström, STAKES, 
Alkoholipoliittinen tutkimusyksikkö 

tutkimuspäällikkö Juhani Iivari, STAKES 

toiminnanjohtaja Pirkko Lahti, Suomen 
Mielenterveysseura ry 

toiminnanjohtaja Stina Oriander, Förbundet 
Hem och Skola i Finland rf 

erityisnuorisotyön sihteeri Juha Alstela, Kirkon 
nuorisotyön keskus 

vt. kriminaalityön sihteeri Sami Puumala, 
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus 

erikoissuunnittelija Meri-Sisko Eskola, 
työministeriö/kotouttaminen 

johtaja Matti Pukkio, 
työministeriö/työllisyyspolitiikka 

osastopäällikkö Leena Linnainmaa, 
Keskuskauppakamari 

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry 

valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, 
valtakunnansyyttäjänvirasto 

käräjätuomari Maija Nyyssönen, Helsingin 
käräjäoikeus 

 

Rikoksentorjuntaneuvoston työvaliokunnan kokoonpano 

Työvaliokunta 2004  

Puheenjohtaja: Kaupunginjohtaja Timo Kvist Naantalin kaupunki 

Jäsenet varajäsenet 

Poliisiylijohtaja Reijo Naulapää, 
sisäasiainministeriö, varapuheenjohtaja 

poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio, 
sisäasiainministeriö 

apulaisosastopäällikkö Jarmo Littunen, 
oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto 

ylijohtaja Maija Kukkonen, 
kriminaalihuoltolaitos) 

valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, 
valtakunnansyyttäjänvirasto 

käräjätuomari Maija Nyyssönen, Helsingin 
käräjäoikeus 

kehittämispäällikkö Markku Haiko Suomen 
Kuntaliitto ry  

kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, Espoon 
kaupunki 

erikoissuunnittelija Hannu Niemi, 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

johtaja Kauko Aromaa, HEUNI 

osastopäällikkö Leena Linnainmaa, 
Keskuskauppakamari 

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry 
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Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön kokoonpano 

Hannu Takala jatkoi neuvoston pääsihteerinä koko toimintavuoden. Erikoissuunnittelija  
Mervi Sarimo (ent. Hyvärinen) jäi vuorotteluvapaalta äitiyslomalle 20.7.2004. Sarimon 
sijaiseksi nimitettiin suunnittelija Jukka-Pekka Takala. Jukka-Pekka Takalan sijaiseksi 
nimitettiin 1.9.2004 vanhempainvapaalta töihin palannut suunnittelija Saija Järvinen. Järvisen 
sijaiseksi nimitettiin suunnittelija Markus Alanko. Järvisen sijaisena 30.9.2004 asti toiminut 
suunnittelija Regina Järg nimitettiin määräaikaiseen työsuhteeseen 31.05.2005 asti. Katriina 
Kiviharju jatkoi toimistosihteerinä koko toimivuoden.  Pauliina Ahlas toimi sihteeristössä 
kesätyötekijänä 17.5. – 13.8.2004 välisenä aikana. 

Sihteeristö muutti oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston kanssa kesäkuussa uusiin 
toimitiloihin Mannerheimintie 4. 
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