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Rikoksentorjuntaneuvosto 
Rikoksentorjuntaneuvoston edellisen kokoonpanon toimikausi päättyi toukokuun 13.päivä. 
Rikoksentorjuntaneuvoston nykyisen kokoonpanon toimikausi alkoi 1.10.2005. Neuvoston 
puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Timo Kvist. Neuvoston vanha ja nykyinen 
kokoonpano esitetään tämän toimintakertomuksen lopussa. 

 
 
Neuvoston kokoukset 

Ensimmäisen kokouksensa neuvosto piti helmikuussa Förbundet Hem och Skola i Finland 
rf:n tiloissa. Kokouksen teema oli vanhemmuuden tukeminen. Toiminnanjohtaja Stina Orian-
der piti rikoksentorjuntaneuvostolle yleisesittelyn yhdistyksestä ja sen toiminnasta. 
Keskustelussa Oriander otti esiin aikamme vanhemmuuden ongelmat ja kuinka koulujen 
pitäisi tukea vanhempia. 

Kokouksessa keskusteltiin väkivallan vähentämisohjelman jatkotoimista ja laadittiin listaa 
niistä tahoista, joilta pyydettiin lausuntoa. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen. Se myös 
päätti esittää, että vuoden 2005 paikallisiin ja seudullisiin rikoksentorjuntahankkeisiin myön-
nettävissä avustuksissa ilmoitettaisiin etusijalla pidettävän väkivallan vähentämisohjelman 
toteutusta edistäviä hankkeita. 

Neuvoston toinen kokous oli toukokuussa kriminaalihuoltolaitoksen vieraana. Alkuun pidet-
tiin yhteiskokous rikosseuraamusalan neuvottelukunnan kanssa. Tämän jälkeen jatkettiin 
rikoksentorjuntaneuvoston kokouksella. Kokouksen teemana oli vankeinhoidon ja kriminaali-
huollon rooli uusiutuvan väkivallan ehkäisyssä. Ylijohtaja Maija Kukkonen Kriminaalihuol-
tolaitokselta puhui avoseuraamuksista ja esitteli kriminaalihuoltolaitoksen toimintaa. Krimi-
naalihuoltolaitoksella on Suomessa pitkät perinteet ja sen kehittelemä yhdyskuntapalvelu on 
kansainvälisestä näkökulmasta toimiva ja erittäin arvostettu. Kriminaalihuoltolaitos liitettiin 
oikeusministeriön piirin vasta vuonna 2001, sitä ennen se toimi julkkisoikeudellisena yhdis-
tyksenä. Sen tärkeimpänä tehtävänä on yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano. Kimmo 
Hypén puhui uusintarikollisuudesta ja mainitsi kuinka yleisen käsityksen mukaan puhutaan 
vankilakierteestä vaikka itse asiassa vain 3-4% ehdottomaan vankeuteen tuomituista joutuu 
vankilakierteeseen. Hypén mainitsi rikoksenuusijoiden olevan nuoria, joilla on huumausaine-
kytkentöjä. Vankilaan palaavat ovat myös terveydellisesti huonokuntoisempia, syrjäytyneem-
piä ja moniongelmaisempia kuin he, jotka eivät palaa.   

Kokous päätti myös paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden avustusten myöntämistä koske-
vasta lausunnosta oikeusministeriölle. Lisäksi keskusteltiin väkivallan vähentämisohjelman 
lausuntokierroksen annista. Lausunnoista suurin osa oli myönteisiä ja niistä oli tullut ilmi 
ohjelman tarpeellisuus, mutta myös aiheellisesti oli huomautettu, että monet suosituksista ovat 
yleisluonteisia ja niitä pitäisi täsmentää. Kritiikkiäkin oli esitetty. Suurin kritiikki koski nai-
siin kohdistuvan väkivallan vähentämistä. 

Kolmas kokous pidettiin lokakuussa oikeusministeriön tiloissa. Kokous oli uuden neuvoston 
järjestäytymiskokous. Kokous asetti neuvostolle työvaliokunnan. Lisäksi keskusteltiin kan-
sallisen väkivallan vähentämisohjelman jatkotoimista. Neuvosto hyväksyi viestintästrategian 
toimikaudelle 1.10.2005 – 14.5.2008. Keskusteltiin neuvoston valitsemasta Suomen ehdok-
kaasta Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon (ECPA) saajaksi. Tämän jälkeen keskusteltiin 
käyttämättömänä olevien valtionavustusvarojen käytöstä. 
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Neljäs kokous pidettiin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen/HEUNIn tiloissa. Kokouksen 
teemana oli väkivallan ja rikollisuuden ehkäisyn kansainväliset rakenteet. Johtaja Kauko 
Aromaa esitteli HEUNIn toimintaa. Kokouksessa käsiteltiin väkivaltaohjelman jatkotoimia ja 
siihen liittyvää Järvenpään pilottihanketta. Hyväksyttiin vuoden 2006 toimintasuunnitelma. 

 

 
Työvaliokunta 

Työvaliokunta kokoontui vuoden 2005 aikana viisi kertaa. 
 
 
Väkivallan vähentämisohjelma  

Rikoksentorjuntaneuvoston valmistelema ehdotus kansalliseksi väkivallan vähentä-
misohjelmaksi luovutettiin oikeusministerille tammikuussa. Ehdotuksesta pyydettiin 
lausuntoja 150 taholle. Määräaikaan mennessä saatiin 80 lausuntoa, joista laadittiin 
tiivistelmä.  

Ohjelmaehdotusta ja sen suosituksia pidettiin lausunnoissa pääosin hyvinä. Lausujat olivat 
tyytyväisiä, että alkoholin yhteys väkivaltaan ja sen ehkäisemiseen tuli monipuolisesti esille. 
Osa lausunnonantajista kaipasi enemmän uhriksi joutuneen lapsen näkökulmaa siitä, miten 
lapset joutuvat todistamaan juomiseen liittyvää väkivaltaa. Toisaalta osa lausujista piti tär-
keänä korostaa, että alkoholi ei välttämättä ole mukana perheväkivaltatilanteissa. 

Ohjelmassa esitettyä tapaa käsitellä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidettiin osin puutteellisena 
ja vinoutuneena ja paikoin myös väkivallan uhreja syyllistävänä. Useassa lausunnossa todet-
tiin naisiin kohdistuvan väkivallan taustalla olevan sukupuolten epätasa-arvon ja valtasuhtei-
den. Kriittisissäkin lausunnoissa kannatettiin kuitenkin useimpia konkreettisia ehdotuksia, 
joilla pyritään vähentämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 
 
Kriminaalipoliittisella osastolla on valmisteltu ohjelmaluonnoksen ja siitä saatujen 
lausuntojen pohjalta valtioneuvoston periaatepäätösluonnos. 

 
Väkivallan vähentämisohjelmaa esiteltiin vuoden aikana useissa tilaisuuksissa. 

Väkivallan vähentämisohjelman naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pohtinut työryhmä keskusteli 
sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta mahdollisuudesta uusia väestökyselytutkimus naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta. Rikoksentorjuntaneuvosto kokosi kertomusvuonna joukon tahoja, 
jotka olivat kiinnostuneet tutkimuksen tekemisestä ja sen rahoittamisesta. Sosiaali- ja 
terveysministeriö, sisäasianministeriö, oikeusministeriö ja rikoksentorjuntaneuvosto 
rahoittavat tutkimusaineiston keräämisen ja se analysoidaan oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen, HEUNI:n, poliisiammattikorkeakoulun ja oikeusministeriön 
kriminaalipoliittisen osaston yhteistyönä.  

 
Paikallinen pilottihanke Järvenpäässä 
Kesällä 2005 käynnistyi väkivallan vähentämisen ohjelmaan liittyvän paikallisen 
pilottihankkeen suunnittelu. Järvenpään kaupunki oli kiinnostunut hankkeeseen 
osallistumisesta ja kaupungissa pyritään kokeilemaan väkivallan vähentämisen ohjelmassa 
esitettyjen tointen systemaattista toteutusta paikallistasolla ja vähentämään ja 
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ennaltaehkäisemään toisaalta väkivaltaisuutta, toisaalta väkivaltatapahtumia ja niiden 
seurausten vakavuutta.  

Ohjelman yksi keskeinen tavoite oli myös siinä mainittujen toimien arviointi.  Siksi pilotti 
rakennetaan Järvenpäässä perusteellisesti arvioitavaksi hankkeeksi paikallista väkivaltaa 
koskevine monipuolisine alkukartoituksineen, jotka mahdollistavat myöhemmin eri tointen 
vaikutusarvioinnit.  
 

 

Avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan 
Avustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin ilmoitettiin haettavaksi helmikuun 
puolessavälissä. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 12 kappaletta. Toukokuussa 
neuvosto antoi lausunnon oikeusministeriölle, joka lausunnon mukaisesti päätti tukea 9 
hanketta yhteensä 70 100 eurolla. Tällä avustuskierroksella priorisoitiin kansallisen väkivallan 
vähentämisohjelman toteuttamista tukevia hankkeita.  

Tuetut hankkeet ovat seuraavat: 

1. Ziwar kurdinaisten verkosto ry: 4500 euroa Kurdinaisten ja 
maahanmuuttajanaisten rikostorjuntahankkeeseen pääkaupunkiseudulle. Avustus 
käytetään kurdinaisten ja iranilaisnaisten omakielisen neuvontatoiminnan 
kehittämiseen sekä rikosoikeudellisista asioista valistamiseen. Hanke tuottaa raportin 
näiden ryhmien kannalta keskeisistä seikoista sekä omakielistä materiaalia. 
Hankkeessa järjestetään neuvontaa kerran viikossa maahanmuuttajanaisille. Joka 
toiseen neuvontakertaan osallistuu myös käsiteltävän alan asiantuntija. Neuvonnan 
pohjalta saatujen kokemusten perusteella voidaan suunnitella erilaisia 
maahanmuuttajanaisille ja heidän järjestöilleen suunnattuja koulutuksia. 
Viranomaisia kohtaan olevien pelkojen ja epäluulojen sekä tietämättömyyden 
hälventämiseksi järjestetään tutustumiskäyntejä eri viranomaistahoille. 

2. Africarewo ry: 3500 euroa Maahanmuuttajanaisten rikostorjuntahankkeeseen 
pääkaupunkiseudulle / afrikkalaisnaiset. Avustuksella edistetään afrikkalaisnaisten 
tietoisuutta oikeuksistaan luomalla omakielinen neuvontamalli, joka voi 
tulevaisuudessa toimia muun itsenäisen rahoituksen avulla. Avustuksella 
tutustutetaan afrikkalaisnaisia suomalaisiin viranomaisiin molemminpuolisen 
luottamuksen lisäämiseksi. Hankkeessa järjestetään neuvontaa kerran viikossa 
maahanmuuttajanaisille. Joka toiseen neuvontakertaan osallistuu myös käsiteltävän 
alan asiantuntija. Neuvonnan pohjalta saatujen kokemusten perusteella voidaan 
suunnitella erilaisia maahanmuuttajanaisille ja heidän järjestöilleen suunnattuja 
koulutuksia. 

3. Monika-naiset liitto ry: 7000 euroa Seudullinen matalan kynnyksen palvelujen 
tarvekartoitus väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille –hankkeeseen.  
Projektin tarkoituksena on kartoittaa matalan kynnyksen palvelujen perustamisen 
tarvetta väkivaltaa kokeneille maahanmuuttaja- ja vähemmistönaisille Oulussa, 
Turussa, Hämeenlinnassa ja Kemi-Torniossa. 

4. Suomalaisen Naisliiton Alatornion osasto ry: 14 500 euroa Naisten oikeus 
turvalliseen arkeen ja turvalliseen tulevaisuuteen –hankkeeseen. Hankkeen 
tarkoituksena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja väkivaltaa 
kohdanneiden tukeminen. Selvitetään naisiin kohdistuvan väkivallan 
ilmenemismuotoja ja syitä sekä seurauksia viranomaistahojen, kohteeksi joutuneiden 
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ja väkivaltaa tehneiden näkökulmasta. Luodaan toimintamalli ennalta ehkäisemiseksi 
ja väkivallan seurauksista selviämiseksi. Hankkeessa järjestetään seminaareja ja 
koulutustilaisuuksia lainsäädännöstä ja erilaisista suojautumiskeinoista yleisen 
tietoisuuden lisäämiseksi. Hanketta tehdään tunnetuksi tiedotusvälineiden avulla 
Kemi-Tornio alueella ja Lapin läänissä sekä Haaparannan kunnan alueella. Medialle 
ja kansalaisille järjestetään informaatiotilaisuuksia projektin etenemisestä ja eri 
vaiheista. 

5. KRIS-Suomi ry: 10 000 euroa Tsetti Fikkaan / Meidän Talli –hankkeeseen. 
Hankkeen tarkoituksena on nuorten vankila- ja rikoskierteeseen joutuneiden 
päihteettömän autoverstastilan toiminnan käynnistäminen pääkaupunkiseudulla. 

6. Heinolan kaupunki: 5000 euroa Välittäjä-projektiin. Hankkeen tarkoituksena on 
muokata asenteita ja sitä kautta aikuisten ja nuorten käytöstä alaikäisten 
alkoholinkäyttöä vastustaviksi. Hankkeessa käynnistetään asennekasvatuskampanja, 
joka tähtää alaikäisten nuorten alkoholinkäytön vähentämiseen ja aloitusiän 
nostamiseen. Tavoitteena on aloittaa avoin keskustelu siitä, ettei aikuisten tulisi 
missään tilanteessa hankkia tai välittää alaikäisille nuorille alkoholia. Eikä myöskään 
nuorten tulisi yllyttää aikuisia kyseiseen rikolliseen toimintaan. 

7. TKK:n Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus: 3600 euroa 
Turvallisuustavoitteinen rakennettu ympäristö –koulutushankkeeseen. Hankkeen 
tarkoituksena on järjestää erityisesti kuntien suunnittelutehtävissä työskenteleville 
yhdyskuntasuunnittelijoille ja arkkitehdeille täydennyskoulutus, jossa tuodaan esille 
niitä keinoja, joilla voidaan vaikuttaa arkirikollisuuteen ja rikoksenpelkoon. 
Tavoiteltu osallistujamäärä kurssille on 20 henkeä.  

8. Mannerheimin Lastensuojeluliitto: 20 000 euroa Turvallinen koulu –
hankkeeseen. MLL, OPH ja Poliisi tekevät yhteisen turvallisuusoppaan 
peruskoululaisten vanhemmille. Opas sisältää tietoa sekä fyysisestä että henkisestä 
turvallisuudesta, esimerkiksi liikenneturvallisuudesta koulumatkalla ja 
koulukiusaamisesta. Opas jaetaan lukuvuoden 2005/2006 alussa kaikille 
peruskoululaisten vanhemmille. Opas tehdään sekä suomeksi että ruotsiksi. Opas on 
osa MLL:n, OPH:n ja Poliisin yhteistä koulurauha –ohjelmaa. Opasta painetaan n. 
600 000 kpl ja sen pituus on 12 sivua.  

9. Vaasan ensi- ja turvakoti ry: 2000 euroa Väkivaltatyöntekijöiden 
verkostofoorumiin. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvä työntekijöiden 
verkostofoorumi Vaasassa 15-16.9.2005. 

Näiden lisäksi oikeusministeriö päätti rikoksentorjuntaneuvoston suosituksesta tukea 
kansallisen väkivallan vähentämisohjelman pilotointia Järvenpäässä 12 705,18 eurolla. Tuki 
käytettiin projektihenkilön palkkaamiseen hankkeen alkukartoitusta varten. 

  

Viestintä 

13.5.2005 toimikautensa päättänyt neuvosto jatkoi vuoden 2003 tammikuussa hyväksymäänsä 
viestintästrategiaansa toimikautensa loppuun. 1.10.2005 toimikautensa aloittanut neuvosto 
hyväksyi viestintästrategian koko toimikaudekseen kokouksessaan 27.10.2005.  

Neuvoston verkkosivustoa on pidetty yllä entistä perusrakennetta ja aikaisempia peruslinjoja 
noudattaen. Sivuilla on tiedotettu rikoksentorjuntaneuvoston toiminnasta ja rikoksentorjunnan 
uutisista sekä tarjottu linkkejä muihin alan sivustoihin.  
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Haaste-lehti on ilmestynyt neljä kertaa.  Lehden päätoimittajana toimi koko toimivuoden 
Kauko Aromaa. Päätoimisena toimittajana on jatkanut Riikka Kostiainen. Haasteen 
toimitusneuvostossa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2005. 

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

 
 
Seminaarit 

Vuoden 2005 toimintasuunnitelman mukaiset seminaarit eivät toteutuneet suunnitellusti. 
Yksikään toimintasuunnitelmassa järjestettäväksi mainituista neljästä kotimaisista 
seminaareista ei toteutunut. Syynä tähän oli toiminnan painottuminen kansallisen väkivallan 
vähentämisohjelman suunnitteluun ja jatkotoimiin. Seminaarien aikataulua siirrettiin 
myöhemmäksi osittain myös yhteistyökumppaneiden (Suomen kuntaliitto ja Helsingin 
kaupunki) kiireistä johtuen.  

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö valmisteli Tampereella syyskuussa pidetyille 
Päihdepäiville päihteitä ja väkivaltaa koskevan session ja vastasi sen toteuttamisesta. 
Sihteeristö on toimintavuonna osallistunut useisiin koti- ja ulkomaisiin muiden tahojen 
järjestämiin tilaisuuksiin pitämällä esityksiä  rikoksentorjunnasta ja erityisesti väkivallan 
vähentämisohjelmasta. 

 
 
Pohjoismainen yhteistyö 

Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen yhteiskokous oli toukokuussa Islannissa. 
Neuvoston puheenjohtaja Timo Kvist osallistui kokoukseen. Rikoksentorjuntaneuvoston 
sihteeristöstä kokoukseen osallistuivat Hannu Takala ja Regina Järg. Kokouksen jälkeen 
pohjoismaisen rikoksentorjuntayhteistyön nk. sihteeristövastuu siirtyi Suomelle. Tämän 
hoitamiseksi ollaan valmisteltu vuonna 2006 rikoksentorjuntaneuvoston järjestelyvastuulla 
olevaa pohjoismaista kokousta. 

Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen yhteinen englanninkielinen esite ajantasaistettiin.  

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.  

Pohjoismaiden oikeusministerikokouksessa kesäkuussa tehdyn päätöksen mukaisesti on 
valmisteltu yhteispohjoismaista väkivaltahanketta, joka toteutettaisiin 
rikoksentorjuntaneuvostojen ja Pohjoismaisen kriminologisen yhteistyöneuvoston (NSfK) 
yhteistyöllä. Rikoksentorjuntaneuvoston ehdotus hankesuunnitelmaksi lähetettiin 
yhteistyökumppaneille loppuvuodesta. Ministerineuvosto on lupautunut rahoitamaan hanketta 
1 miljoonalla Tanskan kruunulla.    

 

Pohjoismaisen kriminologisen yhteistyöneuvoston (NSfK) yksi painopisteteema vuosina 
2005-2006 on rikoksentorjunta. Se oli myös Oslon lähellä toukokuussa pidetyn pohjoismaisen 
kriminologisen tutkijaseminaarin pääteema. Seminaarissa alustivat Hannu Takala ja Jukka-
Pekka Takala ja siihen osallistui sihteeristöstä myös Riikka Kostiainen. Jukka-Pekka Takala 
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jatkoi jäsenenä yhteistyöneuvostossa, jonka pääkokous kertomusvuonna pidettiin 
maaliskuussa Helsingissä.  

 

 
Toiminta Euroopan rikoksentorjuntaverkostossa (EUCPN) 

Suomen kansallisena edustajana EUCPN:ssä jatkoi RTN:n pääsihteeri Hannu Takala ja vara-
edustajana Jukka-Pekka Takala. RTN:n ja oikeusministeriön edustajien ohella Suomen kan-
sallisena yhteyspisteenä toimi Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö Risto Honko-
nen. 

EUCPN:n kansallisten edustajien kokouksia pidettiin kaksi Luxemburgin 
puheenjohtajakaudella ja kaksi Britannian kaudella. Vuoden aikana verkosto on kehittänyt 
organisaatiotaan ja toimintatapojaan ja tehnyt joukon ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen 
kehittymisen myös ilman komission voimakasta panosta. Suomi ilmoittautui eräiden 
EUCPN:n hankkeiden osallistujaksi, mutta hankkeet eivät ehtineet varsinaisesti käynnistyä 
kertomusvuonna.  

Luxemburgin kaudella 18-19.4. pidettiin verkoston yleiskokous ja seminaari koulu- ja 
kotiväkivallasta. (Mukana myös Risto Honkonen ja Virpi Dufva). 
 

Vuoden 2005 ECPA (European Crime Prevention Award) – voittajaksi nimettiin Hollannin 
ehdokas. Voittaja oli Utrechtin kaupunkiin Tackling safety and quality of life at Hoog 
Catharijne and the Station District –hanke. Hanke koski rautatieasemaa ja sen ympäristöä, 
jossa sijaitsee mm. suuri ostoskeskus. Hanke aloitti toimintansa vuonna 2001. Hankkeen 
selkärankana oli laajamittainen julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus. Rikol-
lisuuden ja häiriökäyttäytymisen todettiin puolittuneen ja turvallisuuden katsottiin kohen-
tuneen 25 prosentilla. Narkomaanien ja kodittomien elinolot ovat parantuneet merkittävästi. 
Lontoossa järjestetyssä konferenssissa oli tänä vuonna poikkeuksellisesti ainoastaan yksi 
teema –katuväkivalta. Jäsenmaita ei tällä kertaa pyydetty lähettämään ehdokkaita hyviksi 
käytännöiksi kilpailun ulkopuolelta mikä laski konferenssissa esitettyjen hankkeiden määrä 
huomattavasti. 

Suomesta Lontoossa esiteltiin Elävä kaupunkikeskusta ry:n Hämeenlinnan ja Keravan 
pilottihanke. Hanketta oli esittelemässä Pokko Lemminkäinen Elävä kaupunkikeskusta ry:stä. 

EUCPN nuorisorikollisuus-työryhmä kokoontui kolme kertaa. Tammikuussa Ruotsissa, 
Tukholmassa, huhtikuussa Englannissa, Lontoossa ja syyskuussa Ranskassa, Pariisissa. 
Englannin kokouksessa sovittiin periaatteista, joiden nojalla työryhmän työ pyritään saamaan 
järjestelmällisemmäksi ja tehokkaammaksi. 

Yhteydenpito verkoston piirissä on ollut  tiivistä. Sihteeristölle on tullut lukuisia aineisto- ja 
selvityspyyntöjä. Aloitettiin vuoden 2006 puheenjohtajuuden valmistelut.  
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Viro-/Baltia-yhteistyö 
 
Seminaari nuorisorikollisuudesta Tallinnassa 

Rikoksentorjuntaneuvosto järjesti marraskuussa yhteistyössä Viron rikoksentorjunta-
neuvoston kanssa Tallinnassa yksipäiväisen seminaarin nuorisorikollisuudesta ja 
yhteistyömuodoista sen ehkäisemiseksi. Seminaarin tarkoituksena oli: 

• luoda ymmärrys verkostoitumisen tärkeydestä nuorisorikollisuuteen liittyen; 
• vaihtaa tietoja sekä hyviä käytäntöjä; 
• edistää yhteistyötä ammatinharjoittajien välillä sekä helpottaa yhteistyöverkostojen 

kehittämistä 
Seminaarin ensimmäinen osa esitteli yhteistyöverkostoitumista teoreettisesta näkökulmasta 
sekä viimeaikaisen tutkimuksen pohjalta. Toinen osa keskittyi hyviin käytäntöihin. Tämän 
lisäksi esiteltiin esimerkkejä tehokkaista yhteistyöverkostoista. Suomalaisten ja virolaisten 
asiantuntijoiden lisäksi seminaariin osallistui edustajia myös Iso-Britanniasta ja Ruotsista. 
Seminaari keräsi yhteen sekä päättäjiä ja tutkijoita että oikeusalan, sosiaalityön, 
lastensuojelun ja opetusalan asiantuntijoita Suomesta ja Virosta. Kaikkiaan seminaariin 
osallistui noin 200 henkeä. 
 
Leonardo-koulutus liettualaisille 
Lokakuussa RTN järjesti perehdyttämistä kolmen viikon aikana Leonardo-ohjelman puitteissa 
kolmelle liettualaiselle asiantuntijalle. Jokainen osallistuja tutustui viikon aikana Suomen 
rikoksentorjuntatyöhön. Tarkemmin käsiteltiin ohjelmien ”Turvallisuustalkoot”, ”Sisäisen 
turvallisuuden ohjelman” ja ”Väkivallan vähentämisen ohjelman” laatimista ja toteutumista. 
Koulutuksen yhteydessä vierailtiin oikeusministeriössä, sisäasiainministeriössä, Vantaan 
poliisilaitoksella, HEUNI-ssa ja Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa.  
 

 Muita hankkeita 
 
Puheenjohtaja Timo Kvist on osallistunut sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyvään 
paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittämistä selvittäneeseen sisäasianministeriön 
työryhmään. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan on liittynyt pari muutakin työryhmää, joihin 
sihteeristöstä on osallistuttu. 
    
Rikoksentorjuntaneuvosto osallistui pääkaupunkiseudun partiolaisten Hiipivä Haamu –
kilpailun ideointiin ja toteutukseen. 
 
Sihteeristössä on valmisteltu seniorikansalaisten turvaopasta.  
 

 
 
 Rikoksentorjuntaneuvoston kokoonpano   

13.5.2005 toimikautensa päättäneen neuvoston kokoonpano 

Puheenjohtaja: Kaupunginjohtaja Timo Kvist 
Naantalin kaupunki 

Varapuheenjohtaja: Poliisiylijohtaja Markku 
Salminen, sisäasiainministeriö (17.3.2005 
alkaen). 16.3.2005 asti poliisiylijohtaja Reijo 
Naulapää.  
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Jäsenet Varajäsenet 

apulaisosastopäällikkö Jarmo Littunen, 
oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto 

ylijohtaja Maija Kukkonen, 
kriminaalihuoltolaitos 

Poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori, 
sisäasiainministeriö (17.3.2005 alkaen). 
16.3.2005 asti 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 

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 
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1.10.2005 toimikautensa aloittaneen neuvoston kokoonpano 

Puheenjohtaja: Kaupunginjohtaja Timo Kvist 
Naantalin kaupunki 

Varapuheenjohtaja: Poliisiylijohtaja Markku 
Salminen, sisäasiainministeriö  

Jäsenet varajäsenet 

apulaisosastopäällikkö Jussi Pajuoja, 
oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto 

ylijohtaja Maija Kukkonen, 
kriminaalihuoltolaitos 

Poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori, 
sisäasiainministeriö  

rikosylikomisario Kari Tolvanen, Helsingin 
poliisilaitos, väkivaltarikosyksikkö 

hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja 
terveysministeriö  

ylitarkastaja Helena Ewalds, Sosiaali- ja 
terveysministeriö 

ylitarkastaja Virpi Hiltunen, opetusministeriö ylitarkastaja Heidi Peltonen, opetushallitus 

kehittämispäällikkö Markku Haiko Suomen 
Kuntaliitto ry  

kaupunginjohtaja Tauno Kirves, Hyvinkään 
kaupunki 

ylitarkastaja Timo Saarinen, 
ympäristöministeriö/alueiden käytön osasto  

asuntoneuvos Riitta Kimari, 
ympäristöministeriö/asunto- ja rakennusosasto 

tutkija Martti Lehti, Oikeuspoliittinen 
tutkimuslaitos 

johtaja Kauko Aromaa, HEUNI 

asiamies Matti Räisänen, Suomen Kaupan Liitto turvallisuuspäällikkö Antti-Pekka Kuusiluoma, 
SOK 

vahinkovakuutusjohtaja Veli-Matti Ojala, 
Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto ry 

tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen, 
Liikennevakuutuskeskus 

tutkimusprofessori Salme Ahlström, STAKES, 
Alkoholipoliittinen tutkimusyksikkö 

tutkimuspäällikkö Juhani Iivari, STAKES 

toiminnanjohtaja Pirkko Lahti, Suomen 
Mielenterveysseura ry 

Verkställande direktör Marianne Österberg, 
Folkhälsan 

erityisnuorisotyön sihteeri Juha Alstela, Kirkon 
nuorisotyön keskus 

kriminaalityön sihteeri Sami Puumala, Kirkon 
diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus 

erikoissuunnittelija Meri-Sisko Eskola, 
työministeriö/kotouttaminen 

lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö 

osastopäällikkö Leena Linnainmaa, 
Keskuskauppakamari 

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry 

valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, 
valtakunnansyyttäjänvirasto 

hovioikeudenneuvos Maija Nyyssönen, 
Helsingin hovioikeus 
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Rikoksentorjuntaneuvoston työvaliokunnan kokoonpano 

13.5.2005 toimikautensa päättäneen työvaliokunnan kokoonpano 

Puheenjohtaja: Kaupunginjohtaja Timo Kvist Naantalin kaupunki 

Jäsenet varajäsenet 

Poliisiylijohtaja Markku Salminen, 
sisäasiainministeriö (17.3.2005 alkaen). 
16.3.2005 asti poliisiylijohtaja Reijo Naulapää. 

Poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori, 
sisäasiainministeriö (17.3.2005 alkaen). 
16.3.2005 asti poliisiylitarkastaja Jorma Vuorio, 
sisäasiainministeriö 

apulaisosastopäällikkö Jarmo Littunen, 
oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto 

ylijohtaja Maija Kukkonen, 
kriminaalihuoltolaitos) 

valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, 
valtakunnansyyttäjänvirasto 

hovioikeudenneuvos Maija Nyyssönen, 
Helsingin hovioikeus 

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 

 

1.10.2005 toimikautensa aloittaneen työvaliokunnan kokoonpano 

Puheenjohtaja: Kaupunginjohtaja Timo Kvist Naantalin kaupunki 

Jäsenet varajäsenet 

Poliisiylijohtaja Markku Salminen, 
sisäasiainministeriö 

Poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori, 
sisäasiainministeriö  

apulaisosastopäällikkö Jussi Pajuoja, 
oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto 

ylijohtaja Maija Kukkonen, 
kriminaalihuoltolaitos) 

valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, 
valtakunnansyyttäjänvirasto 

hovioikeudenneuvos Maija Nyyssönen, 
Helsingin hovioikeus 

kehittämispäällikkö Markku Haiko Suomen 
Kuntaliitto ry  

kaupunginjohtaja Tauno Kirves, Hyvinkään 
kaupunki 

tutkija Martti Lehti, Oikeuspoliittinen 
tutkimuslaitos 

johtaja Kauko Aromaa, HEUNI 

osastopäällikkö Leena Linnainmaa, 
Keskuskauppakamari 

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry 
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Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön kokoonpano 

Toimintavuonna oikeusministeriön kriminaalipoliittiselle osastolle omaksuttiin uusi 
yksikkörakenne. Tässä virallistettiin rikoksentorjuntayksikkö, jona neuvoston sihteeristö 
samalla työskentelee. Alkuvuodesta päätettiin muodostaa rikoksentorjunnasta oma 
taloushallinnon vastuualue.  

Hannu Takala jatkoi neuvoston pääsihteerinä koko toimintavuoden. Erikoissuunnittelija  
Mervi Sarimo (ent. Hyvärinen) jäi äitiysvapaalta vanhempainvapaalle 2.6.2005. Sarimon sijai-
sena toimi suunnittelija Jukka-Pekka Takala. Suunnittelijoina toimivat koko toimintavuoden 
Saija Järvinen, Markus Alanko ja Regina Järg-Tärno. Riikka Kostiainen toimi koko toiminta-
vuoden HAASTE-lehden toimittajana. Katriina Kiviharju jatkoi toimistosihteerinä koko toi-
mivuoden. Hannakaisa Ryynänen toimi sihteeristössä virkamiesharjoittelijana toukokuun 
alusta elokuun loppuun, jonka jälkeen hänet palkattiin sihteeristöön projektityöntekijäksi mar-
raskuun loppuun asti. 
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