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1 Rikoksentorjuntaneuvosto vaihtui, pitkäaikainen pääsihteeri eläkkeelle 
Kertomusvuonna päättyi vuonna 2005 asetetun neuvoston toimikausi. Uusi neuvosto asetettiin 
12.6.2008. Neuvoston puheenjohtajana jatkaa Naantalin kaupunginjohtaja Timo Kvist. Runsaat 
puolet neuvoston 32 jäsenestä ja varajäsenestä jatkaa uudessa kokoonpanossa. Vanhan ja uuden 
neuvoston nimet esitetään tämän toimintakertomuksen lopussa.  

Neuvoston asettamisen jälkeen poliisiylijohtaja Markku Salminen jäi eläkkeelle ja elokuussa 2008 
virkaansa astunut uusi poliisiylijohtaja Mikko Paatero seurasi Salmista neuvoston jäsenenä ja vara-
puheenjohtajana.  

Kertomusvuosi oli rikoksentorjuntaneuvoston (ja sen edeltäjän, rikoksentorjunnan neuvottelukun-
nan) sihteeristöä sen toiminnan alusta eli vuodesta 1989 saakka johtaneen pääsihteeri Hannu Taka-
lan viimeinen vuosi neuvoston palveluksessa. Hän jää eläkkeelle muodollisesti maaliskuun 2009 
alusta, mutta jäi lomalle vuoden 2008 loppuessa.  

 

2 Neuvosto kokoontui neljästi  
Neuvosto piti vuonna 2008 toimintasuunnitelman mukaisesti neljä kokousta. Ensimmäinen koko-
us oli helmikuussa Suomen Kuntaliitossa. Neuvoston jäsen, kehittämispäällikkö Markku Haiko 
esitteli neuvostolle Suomen Kuntaliiton toimintaa ja erityisesti miten se osallistuu kuntien toimin-
nan kehittämiseen. Reino Sirén alusti aiheesta ”Erot kuntien rikollisuudessa ja väkivallassa”. Ko-
kouksessa hyväksyttiin vuoden 2007 toimintakertomus ja vahvistettiin vuoden 2008 toimintasuun-
nitelma sekä hyväksyttiin menettely rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseksi myönnettävien avus-
tusten hakemiseksi. Neuvosto päätti, että väkivallan vähentämisohjelman toteutusta edistävät hank-
keet olisivat etusijalla ja vuoden 2008 hankkeissa erityisesti painopisteenä lapsiin ja nuoriin kohdis-
tuvan väkivallan vähentämiseen tähtäävät hankkeet. Avustuksilla tuettaisiin lisäksi hankkeita, jotka 
edistävät paikallista ja seudullista rikoksentorjuntatyötä. Kattavaan tuloksellisuusarviointiin tähtää-
viä hankkeitakin pidettiin erityisen tuettavina. 

Neuvoston toinen kokous oli toukokuussa opetusministeriön vieraana. Neuvoston jäsen, Virpi 
Hiltunen esitteli opetusministeriön toimintaa. Kokouksessa hyväksyttiin neuvoston lausunto oike-
usministeriölle rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseksi. Lausunnossa ehdotettiin 134 470 €:n ja-
kamista 12 hankkeelle. Neuvoston jäsen, Heidi Peltonen kertoi opetushallinnon toimista Jokelan 
koulusurman johdosta. Hän totesi, että tapahtuman jälkeen opetushallinnossa on olennaisesti pa-
rempi valmius laajojen kriisien edellyttämään toimintaan ja yhteistyöhön. Kokouksessa esitettiin 
myös Järvenpään väkivaltahankkeen tilannekatsaus.   

Uusi kokoonpano kokoontui ensi kerran neuvoston vuoden kolmanteen kokoukseen oikeusminis-
teriöön elokuussa. Kokouksessa valittiin työvaliokunnan jäsenet, lukuun ottamatta poliisiedustusta. 
Neuvoston työjärjestys hyväksyttiin. Kokouksessa valittiin Suomen ECPA-ehdokkaaksi Tampereen 
Muotialan hanke. Oikeusministeriölle annettiin Monika-Naiset ry:n hankearvioinnin rahoitusta 
puoltava lausunto. 

Neuvoston neljäs kokous oli joulukuussa sosiaali- ja terveysministeriössä. Neuvoston jäsen, 
johtaja Kari Paaso esitteli sosiaali- ja terveysministeriön toimintaa. Työsuojeluinsinööri Tuula 
Haavasoja esitteli työssä kohdattua väkivaltaa ja sihteeristön jäsen Minna Piispa esittely työssä 
kohdatun väkivallan kehitystä kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Kokouksessa hyväksyttiin työva-
liokunnan poliisiedustus ja vuoden 2008 toimintasuunnitelma. Neuvosto nimitti neuvoston jäseniä 
väkivaltajaostoon toimikaudeksi 1.1.2009–15.4.2011 ja teki oikeusministeriölle ehdotuksen neu-
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voston ulkopuolisten jäsenten nimittämiseksi. Hyväksyttiin neuvoston lausunto Vantaan kaupungin 
Vantaa välittää -hankkeen hankearvioinnin tukemisesta oikeusministeriölle.  

Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana päätösvaltaisena vain kerran ja toisen kerran päätösvallat-
tomana. Työvaliokunta valmisteli asioita myös sähköpostikirjeenvaihdolla puheenjohtajan, työva-
liokunnan ja sihteeristön kesken.  

3 Väkivaltajaosto seurasi väkivallan vähentämisohjelman toteutusta 
Rikoksentorjuntaneuvoston väkivaltajaosto kokoontui vuoden 2008 aikana kuusi kertaa. 

Alkukevään (31.3.2008 asti) väkivaltajaosto työskenteli sisäisen turvallisuuden ohjelman 2008–
2011 suunnittelussa Arjen turvallisuus-työryhmässä. Tämä syksyllä 2008 alkanut tehtävä merkitsi 
jaoston oman työsuunnitelman toteuttamisen viivästymistä. Sisäisen turvallisuuden ohjelman val-
mistelussa hyödynnettiin kuitenkin kokemuksia kansallisen väkivallan vähentämisen ohjelman to-
teutuksesta siltä osin, että ohjelmaan sisällytettiin toimenpiteitä, joiden toteutumisen tiedettiin ole-
van kesken. 

Jaoston toiminta keskittyi vuoden 2008 aikana väkivallan vähentämisohjelman toteutuksen seuran-
taan. Toimien toteutumista seurattiin lähettämällä vastuuministeriöille, lääninhallituksille sekä 
eräille muille vastuutahoille täydennettävä lomake lokakuussa 2007. Tietoja pyydettiin myös rikok-
sentorjuntaneuvoston jäseniltä. Marraskuussa 2008 vastuutahoille lähetettiin aikaisemman seuran-
nan tiedot täydennettäviksi. Lisäksi väkivaltajaosto on kokouksissaan seurannut toimien toteutusta 
ja täydentänyt tietoja ja joillekin vastuutahoille on lähetetty erikseen pyyntöjä tietojen täydentämi-
sestä. Yleisesti ottaen vastuutahot vastasivat seurantaan hyvin, mutta eräitä tietoja puuttuu edelleen. 
Toteutuksen seurantaa vaikeuttaa myös se, että osa ohjelmassa esitetyistä toimista on vastuutahojen 
normaalitoimintaa, joista ei ole pidetty kirjaa. Osa toimista taas on niin laajoja, ettei niiden toteu-
tumista voida arvioida.  

Väkivaltajaosto lähetti kesäkuussa 2008 läänien poliisijohdolle erillisen kyselyn tappouhkauksiin 
reagoimisesta ja asevalvonnasta.  

Väkivallan vähentämisohjelman toteutuksen seurantaraportti julkaistaan vuoden 2009 alussa. Seu-
rannan mukaan ohjelman toteutus on kesken. Paikallistasolla on tehty runsaasti toimia väkivallan 
tunnistamiseksi, väkivallan uhrin auttamiseksi tarkoitettujen palveluiden kehittämiseksi sekä palve-
luketjun parantamiseksi. Monien ohjelmassa mainittujen toimien toteutus on kuitenkin vasta käyn-
nistynyt (esim. asevalvonnan tiukentamisen osalta). Väkivaltajaoston keskeisenä tehtävänä on edel-
leen seurata ja edistää ohjelman toteutusta.  

Väkivaltajaoston vuoden 2008 loppuun toiminut kokoonpano esitetään tämän toimintakertomuksen 
lopussa. Joulukuun kokouksessaan rikoksentorjuntaneuvosto teki päätökset ja esitykset jaoston ko-
koonpanosta 2009–2011. 

4 Väkivallan vähentämisen pilotti Järvenpäässä loppusuoralla 
Oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvoston suosituksesta taloudellisesti tukema Järvenpään pro-
jekti väkivallan vähentämisohjelman pilottikaupunkina päättyy helmikuussa 2009. Projektikoor-
dinaattorina jatkoi kesäkuun loppuun saakka Hannakaisa Ryynänen, ja syyskuusta lähtien tehtävää 
hoitaa Erika Uotila.  

Projektin koulutyöryhmän tavoitteena oli edelleen nuorten päihdekokeilujen aloitusiän nostaminen 
sekä päihteiden käytön ja päihteiden käyttöön liittyvän väkivalta- ja häiriökäyttäytymisen vähentä-
minen. Kaikilla 7. luokilla käytettiin syksyllä 2008 Luulot Pois -opetusmateriaalia purkamaan tut-
kimusten mukaan riskikäyttäytymistä lisäävää sosiaalista harhaa siitä, että ”muut juovat enemmän 
kuin minä”. Aineisto on saatavilla myös Nuorten Akatemian internetsivuilta.  
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Ikäihmisten turvallisuustyöryhmä kokosi toimintaohjeet ikäihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan vas-
taamiseksi ja järjesti koulutusta väkivallan puheeksi ottamisen ja siihen puuttumisen haasteisiin. 
Vanhusneuvola ja palveluohjaajat työstivät kaavakkeen, jota työntekijät voivat käyttää väkivallan 
tunnistamisen ja puheeksi ottamisen apuna. Palveluohjaajat laativat yhteistyössä työryhmän kanssa 
työntekijöille toimintamallin väkivaltaa kohdanneen vanhuksen tilanteeseen puuttumiseksi. Työ-
ryhmä nimesi koti- ja laitoshoidosta yhteyshenkilön ikäihmisiin kohdistuvan väkivallan kysymyk-
siä varten. Yhteistyössä eläkeläisyhdistyksen neuvottelukunnan kanssa suunniteltiin toimia keskus-
tan alueeseen kohdistuvien pelkojen hälventämiseksi.  

Väkivallan uhrin jatko-ohjaustyöryhmä laati kaupungin intranetsivuilla julkaistuja palveluketjuku-
vauksia sekä ohjeita väkivallan uhrien kohtaamiseen. Terveyskeskuspäivystyksessä alettiin kirjata 
aikaisempaa tarkemmin väkivaltaa ja siitä aiheutuneita vammoja käyttäen pahoinpitely- ja kehon-
karttalomaketta (Pake). Samalla potilaalta kysyttiin suostumusta siihen, että Rikosuhripäivystys ot-
taa häneen yhteyttä, ja annettiin mukaan yhteystiedot. Projektikoordinaattori kokosi väkivallan uh-
reille tarkoitetun oppaan Järvenpään kaikista auttajatahoista. Neuvoloissa otettiin käyttöön väkival-
lan seulontakysely.  

Alkoholiehtoisen väkivallan vähentämiseen tähtäävä työryhmä selvitti erityisesti sitä, miten annis-
kelupaikkoihin liittyvää väkivaltaa saadaan vähennettyä ja miten anniskelupaikat saadaan noudat-
tamaan vastuullisen tarjoilun periaatteita ja alkoholilakia. Marraskuussa 2008 ravintoloitsijoille jär-
jestettiin koulutusseminaari ”Vireä ja turvallinen Järvenpää”. Majoitus- ja ravintolalakia soveltaen 
ravintoloiden ulkoalueet päätettiin vastuuttaa yhteistyössä rakennusviraston, poliisin ja lääninhalli-
tuksen kanssa. Lisäksi ravintoloille järjestettiin mahdollisuus kehittää keskinäistä yhteistyötään Jär-
venpäässä toimivan Sykettä ja Sinfoniaa yhdistyksen kautta. Etelä-Suomen lääninhallitus ja Keski-
Uudenmaan poliisi sopivat siirtymisestä sähköiseen tiedotusjärjestelmään, jonka avulla järjes-
tyshäiriöistä ilmoittaminen helpottuu toimijalta toiselle. Ravintoloita kannustettiin tekemään oma-
valvontasuunnitelmia sekä kouluttamaan työntekijöitä vastuullisen anniskelun varmistamiseksi. 

Aikaisemmin perustettujen neljän työryhmän lisäksi perustettiin vuonna 2008 viides, kotihälytys-
työryhmä. Kotihälytyskäytäntöjen kehittäminen oli koettu tarpeelliseksi rikosilmoitusten analyysin 
perusteella. Työryhmä tarkasteli kotihälytyksiä huhti–toukokuun ajalta keväällä 2008. Kotihälytyk-
set kuormittavat poliisia, joka vierailee usein samoissa osoitteissa. Silti poliisin, sosiaalipäivystyk-
sen ja muun sosiaalitoimen yhteisiä menetelmiä kotihälytyksiin puuttumiseen ei ole ollut. Sovittiin, 
että poliisin ja sosiaalipäivystyksen tulee säännöllisesti järjestää yhteisiä palavereja, jotta tiedon-
kulku viranomaiselta toiselle varmistuu. Sosiaalipäivystys todettiin tärkeäksi linkiksi poliisin ja 
alueellisen sosiaalityön välillä. Aikuissosiaalityön vastaava sekä sosiaalipäivystyksen johtaja otta-
vat vetovastuun informaation kulusta ja sopivat mahdollisista yhteisistä tapaamisista asiakkaiden 
kanssa. Kaupungin sosiaalitoimi puuttuu poliisin tietoon tulleeseen kotiväkivaltaan auttamalla ja 
tukemalla osapuolia. Koska suurin osa asiakkaista on päihdeongelmaisia, tulee tulevaisuudessa 
myös päihdetyö ottaa aktiivisemmin mukaan toimintaan.  

5 Rikoksentorjunnan ja sen arvioinnin tukeen 170 000 euroa 
Edellisvuosien tapaan vuodelle 2008 oli valtion talousarviossa varattu määräraha avustuksiin rikol-
lisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille. Paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden tukemiseen 
on käytettävissä 110 000 euroa ja rikoksentorjuntahankkeiden tuloksellisuutta koskeviin arviointei-
hin 40.000 euroa. Väkivaltaohjelman pilotointiin Järvenpäässä oli varattu 20.000 euroa.  

Avustukset ilmoitettiin haettavaksi helmikuussa. Hakemuksia saapui hakuaikana yhteensä 28. 
Kolme hakemusta saapui myöhässä eikä niitä käsitelty. Rikoksentorjuntaneuvosto oli tällä haku-
kierroksella ilmoittanut priorisoivansa kansallisen väkivallan vähentämisohjelman toteutusta tuke-
via sekä paikallista ja seudullista rikoksentorjuntayhteistyötä edistäviä hankkeita. Etusija oli ilmoi-
tettu annettavan myös niille hankkeille, joissa on tavoitteena suorittaa laadukas arviointi. Lisäksi 
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mainittiin väkivallan vähentämisohjelman tämän vuoden painopiste, lapsiin ja nuoriin kohdistuvan 
väkivallan vähentäminen. – Prioriteeteista väkivallan vähentäminen näytti vaikuttaneen hakemuk-
siin: se oli keskeisenä teemana noin puolissa kaikista hakemuksista. Haettu avustussumma oli yh-
teensä noin 506 000 €.  

Neuvosto ehdotti oikeusministeriölle, että yhteisöille myönnettäisiin avustusta rikok-
sentorjuntahankkeisiin 134 470 € seuraavasti: 

1. Helsingin Diakonissalaitokselle Kaalon avulla alkuun –hankkeeseen  11 000 €.  

2. Helsingin kaupungille Helsingin kaupungin ja poliisin yhteisen tietojärjestelmän perusta-
mis- ja ylläpitokustannuksien kartoittamiseen  20 000 €.  

3. Irakin Naisten Yhdistykselle Nuorisotyö väkivallan ehkäisyssä –hankkeeseen  8 500 €.  

4. Järvenpään kaupungille Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman pilotointiin 24 900 €, 
joista 20 000 € on hankkeeseen erikseen varattua valtionavustusta.  

5. Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry:lle Vihan hallinta –hankkeeseen 8 500 
€, joista 2000 € on hankkeiden arviointeihin varattua valtionavustusta.  

6. Monika-Naiset liitto ry:lle Maahanmuuttajataustaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väki-
vallan ehkäisy ja tunnistaminen 2007-2009 –hankkeeseen  11 000 €.  

7. Non Fighting Generation ry:lle Nuorten väkivaltaisuuden ja rikollisuuden ehkäisy Klaukka-
lassa –hankkeeseen 7 000 €, josta 2 500 € on hankkeiden arviointeihin varattua valtionavus-
tusta.  

8. Pelastakaa Lapset ry:lle Grooming –toiminnan vastainen kampanja- ja koulutusmateriaalin 
tuottamiseen ja levittämiseen 15 000 €.  

9. Romano Missio ry:lle Välineitä vanhemmuuteen –hankkeeseen 4 000 €.  

10. Suomen punaisen ristin Vaasan suomalainen osastolle / Rikosuhripäivystykselle Verkko-
pohjainen valistuskampanja kodin ja omaisuuden turvaksi –hankkeeseen 9 000 €.  

11. Suomen sovittelufoorumi ry:lle Riita Poikki TV-ohjelmasarjan toteuttamiseen 12 000 €.  

12. Ziwar kurdinaisten verkostolle Kurdinaisten rikostorjunta -hankkeeseen  3 570 €. 

Oikeusministeriö päätti myöntää nämä avustukset esityksen mukaisesti.  

Lisäksi oikeusministeriö myönsi 29.8.2008 ja 16.12.2008 tekemillään päätöksillä vuoden 2008 val-
tionavustusta kahdelle arviointihankkeelle neuvoston esitysten mukaisesti:  

1. Monika-Naiset liitto ry: Selvitys Voimavarakeskus Monika – matalan kynnyksen palvelu-
mallin toimivuudesta väkivallan ehkäisytyössä –arviointihankkeelle 15 373 €. 

2. Vantaa: Vantaa välittää -hankkeen arviointiin 13 000 €. 

 

6 Viestinnän edistysaskelia ja kokonaisuudistuksen suunnittelua  
Rikoksentorjuntaneuvoston toimikauden 1.10.2007 -14.5.2008 viestintäsuunnitelma oli määrä 
päivittää ja saattaa se uuden neuvoston hyväksyttäväksi syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Aika-
tauluongelmien vuoksi suunnitelman käsittely neuvostossa siirtyi vuoden 2009 puolelle.  

Neuvoston ulkoisessa viestinnässä ja julkiseen keskusteluun osallistumisessa on syytä aktivoitumi-
seen, mikä edellyttää viestintävastuiden selkeämpää määrittelyä. Yhteiskunnalliseen mediakeskus-
teluun nousevat ja rikospelkoa mahdollisesti lisäävät rikostragediat (vrt. Kauhajoki) lisäävät neu-
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voston vastuuta rikoksentorjunnan mahdollisuuksien ja suositeltavien menetelmien tunnetuksi te-
kemisessä.  

Rikoksentorjuntaneuvoston kotisivuja www.rikoksentorjunta.fi ylläpidettiin edelleen vanhassa 
järjestelmässä. Rakenteellisesti ja visuaalisesti uudistetut sivut siirrettiin vuoden 2008 aikana uu-
teen julkaisujärjestelmään, mutta uutta sivustoa ei ole voitu ottaa käyttöön ja julkistaa. Jo vuosia 
pitkittynyt neuvoston kotisivuhanke ei etene oikeusministeriön julkaisujärjestelmään liittyvien tek-
nisten ongelmien vuoksi. Neuvoston verkkoviestinnän kehittämisen kannalta tilanne alkaa olla kes-
tämätön, ja sihteeristöstä toimitettiin asiasta syksyllä huolestunut kysely oikeusministeriön tietotek-
niikkayksikköön. Asian lopullinen ratkaisu pitkittyy ainakin vuoden 2009 kevääseen. 

Ritonen, rikoksentorjuntaneuvoston sisäinen tiedotelehtinen, ilmestyi vuonna 2008 viimeisen ker-
ran. Osin samoja tehtäviä täyttävän mutta levikiltään ja muodoltaan tarkoituksenmukaisemman 
formaatin kehittely siirrettiin uuden viestintäsuunnitelman yhteyteen ratkaistavaksi.  

Turvallisuussuunnittelun tietopankki ja väkivallan ehkäisyn tarkistuslista  
Neuvoston sihteeristön vetovastuulla kehitetty ja ylläpidettävä turvallisuussuunnittelun tieto-
pankki www.turvallisuussuunnittelu.fi julkaistiin helmikuussa 2008 neuvoston verkkosivujen yh-
teydessä. Sivustoon valmisteltiin sihteeristössä väkivaltajaoston myötävaikutuksella väkivallan 
vähentämisen tietopalvelua, joka tulee siihen lisättäväksi vuoden 2009 puolella. Oikeusministeri-
ön uuden julkaisujärjestelmän viivästymisestä aiheutuvat haitat koskevat ikävä kyllä uusienkin si-
vustojen toteuttamista. 

Vuoden 2008 syksyllä sihteeristössä valmisteltiin opas väkivallan huomioon ottamisesta turvalli-
suussuunnittelussa. Oppaan idea on viestittää kuntien päätöksentekijöille, miten väkivaltarikolli-
suutta voidaan ehkäistä paikallisesti. Opas julkistetaan paikallisen turvallisuussuunnittelun valta-
kunnallisessa seminaarissa Helsingissä 28.–29.1.2009, ja opasvihkoset lähetetään kaupunginval-
tuustoille vuoden 2009 alussa.  

Muiden vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa olleiden oppaiden (rikollisuusvaikutusten arviointi, 
senioriväestön turvallisuus) valmistelu jäi kesken. Myös neuvoston toimintaa kuvaavan, nykyistä 
laadukkaamman esitteen valmistelu ja julkaiseminen siirtyy vuoteen 2009.  

Haasteessa painottui väkivalta ja nuorisorikollisuus  
Haaste ilmestyi suunnitellusti neljä kertaa vuonna 2008. Lehden jakelu on edelleen noin 2 500 
kappaletta. Lehden sisällössä painottui vuoden aikana väkivalta ja nuorisorikollisuus. Haasteen 
toimitusneuvosto puheenjohtajanaan professori Kimmo Nuotio kokoontui samaten neljä kertaa an-
tamaan palautetta juuri ilmestyneestä numerosta ja suunnittelemaan seuraavan sisältöä. Lehden si-
vutoimisena päätoimittajana toimi Kauko Aromaa. Toimitussihteeri Riikka Kostiaisen virka va-
kinaistettiin toukokuussa 2008. Haasteen verkkoversion uudistusta ei pystytty vieläkään toteutta-
maan, sillä oikeusministeriön verkkojulkaisujärjestelmän vakavien ongelmien vuoksi siirtoprojekti 
jouduttiin keskeyttämään loppuvuodeksi. 

 

7 Seminaareja turvallisuussuunnittelusta, rikosuhreista ja suurten kaupunki-
en kysymyksistä 

Rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö se-
kä Suomen Kuntaliitto järjestivät 29–30.1.2008 Oulussa turvallisuussuunnitteluseminaarin. 
Koulutustapahtuman tavoite oli edistää paikallistason yhteistyötä turvallisuuden parantamiseksi. 
Keskeiset teemat olivat turvallisuussuunnittelun tukeminen ja yhteistyö järjestöjen kanssa. Ensim-
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mäisen päivänä kuultiin tiiviit tietoiskut käynnissä olevista toimista, jotka parantavat turvallisuus-
suunnittelun edellytyksiä paikallisella tasolla. Toisena päivänä käytiin työryhmissä keskustelua tur-
vallisuussuunnittelun eri vaiheista. Seminaari oli suunnattu kuntien rikoksentorjuntayhdyshenkilöil-
le, lähisuhde- ja perheväkivallan yhdyshenkilöille, lähipoliiseille, pelastusjohtajille sekä muille 
kunnan turvallisuussuunnitteluun osallistuville. Tilaisuuteen osallistui n. 120 henkilöä. 

Neuvosto osallistui Pohjoismaisen rikosuhrikonferenssin Våldets offer – vårt ansvar järjestämi-
seen 3-5.3.2008 Helsingissä (oikeusministeriön, sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministe-
riön lisäksi seminaarijärjestelyissä oli useita muitakin yhteistyökumppaneita/rahoittajatahoja). ). 
Konferenssiin osallistui lähes 190 henkilöä, pääasiassa Pohjoismaista. Kaukaisimmat osallistujat 
olivat Etelä-Afrikasta ja Australiasta.   

Suurten kaupunkien seminaari järjestettiin yhteistyössä Turun kaupungin kanssa 13.6.2008. Se-
minaarin teemoina olivat kansallisen väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen sekä maahan-
muuttajiin ja muihin etnisiin ryhmiin liittyvä rikollisuus ja sen ehkäisy. Lisäksi seminaarissa kuul-
tiin katsaus Turun turvallisuussuunnittelun nykytilanteesta. 

Neuvosto oli vuoden 2008 toimintasuunnitelmassaan varautunut järjestämään syyskaudella semi-
naarin jostakin ajankohtaisesta rikollisuusongelmasta tai rikollisuuden ehkäisyn teemasta rikoksen-
torjunnan paikallisille yhdyshenkilöille. Seminaaria ei järjestetty. 

 

8 Pohjoismainen yhteistyö jatkuu  
Pohjoismaiset rikoksentorjuntaneuvostot pitivät vuosikokouksensa kesäkuun alussa Bodøssä ja 
Lofooteilla Norjassa. Kokouksessa esiteltiin mm. pohjoismaisen väkivaltahankkeen projekteja ku-
ten BRÅ:n tutkimuksia lähestymiskiellosta pohjoismaissa, Tanskan vetämään lapsiuhrityöryhmän 
kuulumiset, Norjan järjestämän maahanmuuttajanaisten seminaarin yhteenvedon ja koko hankkeen 
tilannekatsaus. Lisäksi Islanti kertoi laajasta kotiväkivalta ja poliisin toimenpiteitä sen yhteydessä 
käsittelevästä tutkimuksestaan. Tanskan aloitteesta keskusteltiin yhteispohjoismaisen rikoksentor-
juntakäsitteen mahdollisuudesta. Päätettiin että teema on jatkokeskustelujen arvoinen ja se tulee 
olemaan Tanskan isännöimän vuoden 2009 vuosikokouksen yhtenä teemana. Muita kokouksessa 
käsiteltyjä teemoja olivat median vaikutukset, matkimisrikollisuus, jengirikollisuus sekä se, miten 
parhaalla tavalla informoidaan päätöksentekijöitä.  

Rikoksentorjuntaneuvosto on osallistunut Scandinavian Studies in Criminology and Crime Preven-
tion julkaisun ja pohjoismaisen kriminologisen bibliografian ylläpitokustannuksiin siten, että Suo-
men osuus on jaettu puoliksi neuvoston ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kesken.   

Pohjoismainen väkivaltahanke raportointivaiheessa 
Rikoksentorjuntaneuvostojen vuosikokouksessa kesäkuussa Lofooteilla esitettiin väkivaltahank-
keen ja sen osaprojektien alustavia tuloksia. Rikoksentorjuntaneuvostojen ja Pohjoismaiden kri-
minologisen yhteistyöneuvoston yhteinen ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama (1 mil-
joona Tanskan kruunua) hanke väkivallasta loppuu keväällä 2009 kun hankkeen tulokset julkais-
taan viidessä TemaNord-sarjan raportissa. 

Norjan KRÅD yhdessä NSfK:n kanssa valmisti seminaariraportin ja lyhyen tilannekatsauksen tee-
masta ”maahanmuuttajanaisiin kohdistunut väkivalta”, joka lokakuussa 2007 Oslossa järjestettyyn 
väkivaltahankkeen asiantuntijaseminaarin. Seminaariraportissa käsitellään erityisesti tämän väki-
valtaongelman vaatimuksia palvelujärjestelmälle.  
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Tanskan Det Kriminalpræventive Rådin vetovastuulla on ollut käynnistää pohjoismainen tutkijayh-
teistyö ja suunnitella pohjoismainen koulukysely lasten kokemasta ruumiillisesta kurituksesta, per-
heväkivallasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asiantuntijatyöryhmä kokoontui kolmannen ker-
ran syksyllä Oslossa. Kokouksessa esiteltiin tuloksia Tanskan ja Suomen tuoreista lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvaa väkivaltaa mittaavista kyselytutkimuksista, joiden menetelmiä oli työstetty ja yhden-
mukaistettu tämän väkivaltaprojektin työssä. Mukana olevat Norjan ja Ruotsin tutkijat voivat ottaa 
huomioon kokemukset suunnittelemissaan kyselytutkimuksissa. Työryhmä laatima raportti työnsä 
vaiheista ja tuloksista julkaistaan yhdessä muiden raporttien kanssa vuoden 2009 puolella. Suomes-
ta ryhmän työhön osallistuivat tutkija Heikki Sariola Lastensuojelun Keskusliitosta, erikoistutkija 
Juha Kääriäinen ja tutkija Noora Ellonen Poliisiammattikorkeakoulusta sekä tutkija Venla Salmi 
Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta.  

Ruotsin Brottsförebyggande rådet vastasi hankkeesta, jossa uusiutuvan uhriksijoutumisen ehkäisyä 
koskeva teema oli konkretisoitu lähestymiskieltoa ja sen toimivuutta koskevaksi pohjoismaiseksi 
vertailuksi. Osahankkeen aineistonkeruu alkoi 2007 ja lähestymiskieltoa pohjoismaissa käsittelevä 
raportti valmistui syksyllä. Tehtävän toteutti kaksi(-kolme) Brå-n tukijaa.  

Suomen rikoksentorjuntaneuvoston vastuulle tuli vuonna 2007 uusitun suunnitelman mukaan laaja 
yhdistetty väkivaltatilasto-osuus, jossa koottaisiin käytettävissä oleva vertailutieto väkivallasta Poh-
joismaissa, tarkasteltaisiin väkivallan vaihteluita ja niiden mahdollisia opetuksia rikollisuuden eh-
käisemisessä sekä lähisuhdeväkivallan mittausmenetelmiä. Hankkeen yhteydessä järjestettiin Hel-
singissä huhtikuussa pohjoismainen asiantuntijaseminaari. Vuoden 2007 tavoite kansallisista väki-
valtaraporteista ei toteutunut alkusuunnitelmien mukaan vain asiantuntijoiden tuottamasta materiaa-
lista ja seminaariesityksistä päätettiin laatia isompi/laajempi raportti joka valmistuu vuoden 2009 
alussa. Työryhmä järjesti lisäksi koko väkivaltahanketta esittelevän session Tukholman kriminolo-
gisessa symposiumissa.  

Suomen osuutena on ollut myös koko väkivaltahankkeen yleishallinnointi ja raportointi. Työryhmi-
en raporttien lisäksi RTN laatii loppuraportin johon kootaan kaikki projektin aikana kerätty keskei-
nen tieto väkivallasta ja sen ehkäisemisestä pohjoismaissa.   

Pohjoismainen kriminologinen tutkijaseminaari Suomessa 
Pohjoismainen kriminologinen yhteistyöneuvosto (NSfK) on Pohjoismaiden oikeusministeriöiden 
kriminologinen yhteistyöelin, joka rahoittaa kriminologista tutkimusta ja toimii yhteistyössä poh-
joismaisten rikoksentorjuntaelinten kanssa mm julkaisemalla yhdessä niiden kanssa Scandinavian 
Studies in Criminology and Crime Prevention ylläpitämällä pohjoismaista kriminologista bibliogra-
fiaa. Jukka-Pekka Takala on neuvoston jäsen. 

Pohjoismaiden kriminologisen yhteistyöneuvoston (NSfK) kokous pidettiin maaliskuussa Oslossa. 
Kokous päätti rahoittaa muun muassa yhteispohjoismaisia hankkeita rangaistusasenteiden mittaa-
misesta sekä väkivallan sovittelun tutkimuksesta. Yhteistyöneuvoston vuosittaisen kriminologisen 
tutkijaseminaarin järjestämisvuoro oli Suomella, ja seminaari järjestettiin toukokuussa Forssassa 
teemanaan kaupunkien julkisten tilojen käyttö ja järjestyshäiriöt. Seminaarin aineistot ovat saatavil-
la neuvoston nettisivulla (www.nsfk.fi). Selvitettyään, että kriminologisen bibliografian käyttö on 
runsaiden vaihtoehtoisten lähteiden takia varsin vähäistä, neuvosto päätti, että se ei enää jatka bib-
liografian ylläpitoa nykyisen sopimuksen umpeutumisen jälkeen.  

Tukholman kriminologinen symposium 
Ruotsin Brottsförebyggande rådetin järjestämä Tukholman kriminologinen symposium on muodos-
tunut merkittäväksi rikoksentorjunnan kansainväliseksi vuositapahtumaksi. Kesäkuussa järjestetyn 
Symposiumin yhteydessä luovutettiin Stockholm Prize in Criminology kolmannen kerran. 
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Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä useallakin oli esityksiä symposiumissa. Keskeisemmin 
neuvosto osallistui kahden session järjestelyihin, joissa muun muassa esiteltiin pohjoismaisen väki-
valtahankkeen alustavia tuloksia.  

9 Euroopan rikoksentorjuntaverkosto käsitteli julkisten tilojen turvallisuutta 
Rikoksentorjuntaneuvosto hoitaa Suomen kansallista edustusta Euroopan rikoksentorjuntaverkos-
tossa (EUCPN) yhdessä oikeusministeriön kanssa (kansallisena edustajana jatkoi Hannu Takala, 
varaedustajana Jukka-Pekka Takala). Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Risto 
Honkonen oli verkostossa yhteyspisteenä 15.11.2008 saakka, minkä jälkeen saman laitoksen eri-
koistutkija Juha Kääriäinen tuli hänen tilalleen.  

Verkoston kevätkauden puheenjohtajuus oli Slovenialla ja syykauden Ranskalla. Vuonna 2001 pe-
rustetusta verkostosta on valmisteilla perusteellinen ulkopuolinen arviointi, jonka perusteella on 
tarkoitus tehdä päätöksiä verkoston tulevaisuudesta. Arviota laativa CSES-niminen arviointilaitos 
keräsi aineistoa muun muassa haastattelemalla EUCPN:n kanssa tekemisissä olleita ja siitä euroop-
palaisesta rikoksentorjuntayhteistyöstä kiinnostuneita avainhenkilöitä. Verkoston tulevaisuus kes-
kustelutti myös EUCPN:n kokouksissa, joissa arvion tekijät esittelivät työmenetelmiään ja kysy-
myksenasetteluitaan. Arvio on määrä julkaista kevään 2009 kuluessa.  

EUCPN:n kansalliset edustajat (Board) kokoontuivat neljä kertaa vuonna 2008.  

Vuoden aikana etsittiin keinoja vahvistaa verkoston roolia rikoksentorjuntaan liittyvän tiedon 
hankkimisessa ja välittämisessä kehittämällä verkoston Tutkimus ja validointikomiteaa. Komitean 
määräaikainen sihteeri luonnosteli suunnitelmia tutkimusohjelmaksi, mutta suunnitelmat jäivät 
keskeneräisiksi. Sihteeri jatkaa kuitenkin vuoden 2009 loppuun Research Officerin nimikkeellä.  

Vuoden 2008 parhaiden käytäntöjen konferenssi järjestettiin Pariisissa 17-18.11. Teemana oli jul-
kisten tilojen rikoksentorjunta alateemoinaan julkisten tilojen suunnittelu, kameravalvonta sekä jul-
kisten tilojen käyttäjien ja ylläpitäjien rooli. Ranskan sisäministeri Michèle Alliot-Marie avasi kon-
ferenssin ja entinen presidentti Valéri Giscard d’Estaing luovutti ECPA-palkinnon. Voitto meni 
Britannian ehdokkaalle. Suomen ECPA-ehdokas, Tampereen Muotialan turvallisuustavoitteinen 
asemakaavahanke, oli kutsuttu esiteltäväksi konferenssissa, jossa kaikkiaan vain kuusi hanketta 
pääsi esille. Pariisin konferenssi jäi tänä vuonna koko verkoston ainoaksi seminaariksi, sillä Slo-
venian kaudella ei pidetty perinteistä kevätseminaaria. 

Rikoksentorjuntaneuvoston vetämä Euroopan komission AGIS-rahoituksella osittain kustannettu 
hanke Euroopan rikoksentorjuntakilpailun kehittämiseksi (nk. ECPA-DEV) päättyi virallisesti toi-
mintavuonna. Projekti käynnistyi Suomen puheenjohtajakauden alla 2006 ja sillä rahoitettiin tuol-
loin myös Euroopan rikoksentorjuntakilpailun järjestämistä. Hankkeessa on kuusi ulkomaista yh-
teistyökumppania. Aineistojen kokoaminen saatettiin loppuun vuonna 2008 ja hankkeen tuloksia 
raportoitiin EUCPN:n kokouksissa. Sen sijaan loppuraportin viimeistely ja julkaiseminen on viiväs-
tynyt vuoden 2009 puolelle.  

Neuvoston vuonna 2007 komissiolle tekemä rahoitushakemus kansainvälisen seminaarin järjestä-
miseksi rikollisuuden vaihtelusta (Variations in Crime) sai vuonna 2008 periaatteessa myönteisen 
vastauksen. Rahoituspäätös tuli kuitenkin paljon myöhemmin kuin alkuperäinen aikataulu olisi 
edellyttänyt. Kun lisäksi hyväksytyn suunnitelman mukaan hankkeen avainhenkilö oli Hannu Taka-
la, mutta hanketta ei olisi kyetty edes aloittamaan ennen hänen eläkkeelle jäämistään, siitä päätet-
tiin luopua.  

Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristön vuosina 2007–2008 valmistelemia ja päivittämiä katsauksia 
suomalaiseen rikoksentorjuntapolitiikkaan on liitetty verkoston nettisivuille (www.eucpn.org), mutta 
osa valmistelluista katsauksista odottaa edelleen että niiden teemojen mukaiset sivustot avataan. 
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EUCPN:n nuorisorikollisuus-alaryhmä, johon neuvosto osallistui, ei kokoontunut vuonna 2008 eikä 
sen kokoontumiseksi ole suunnitelmia.  

 

10 Paikallinen turvallisuussuunnittelu ja rikoksentorjunnan yhdyshenkilöver-
kosto  

Paikallisessa turvallisuussuunnittelussa on sisäisen turvallisuuden ohjelman myötä omaksuttu laaja 
turvallisuuskäsite ja koordinaatiovastuu paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittämisestä on mää-
rätty sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristölle. Sen alaisuudessa työskentelevässä 
turvallisuussuunnittelua edelleen kehittävässä työryhmässä rikoksentorjuntaneuvostoa siinä ovat 
edustaneet puheenjohtaja Timo Kvist ja sihteeristöstä suunnittelija Markus Alanko. Työryhmä jat-
kaa työtään. 

Kuntien on edellytetty valmistelevan laajaan turvallisuuskäsitteeseen perustuvat turvallisuussuunni-
telmat siten, että ne olisivat valtuustojen käsiteltävinä uusien valtuustojen kokoontuessa vuonna 
2009.  

Rikoksentorjuntaneuvoston osuus paikallisen turvallisuussuunnittelun edistämiseksi on erityisesti 
ollut neuvoston kotisivujen yhteyteen rakennetun turvallisuussuunnittelun tietopankin ylläpito ja 
kehittäminen. Tietopankin siirtäminen uuteen julkaisujärjestelmään ei toteutunut vuonna 2008 joh-
tuen koko oikeusministeriöstä koskevista viivästyksistä uuteen julkaisujärjestelmään siirtymisessä. 
Neuvosto oli mukana järjestämässä turvallisuussuunnittelun koulutustilaisuuksia yhdessä sisä-
asianministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Kuntaliiton kanssa. Neuvosto järjesti 
suurten kaupunkien rikoksentorjuntaseminaarin yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.  

Paikallisen yhdyshenkilöverkoston päivitys siirtyi vuodelle 2009 johtuen 1.1.2009 voimaan tulleis-
ta kuntaliitoksista, jotka koskivat yhteensä 99 kuntaa.  

 

11 Rikosuhripolitiikan kehittämissuunnitelmat  
Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston rikoksentorjuntayksikköön on vuodesta 2007 kuu-
lunut vastuu rikosuhriasioiden koordinoinnista ja uhrin aseman kehittämisestä. Useissa maissa ri-
koksentorjunnan toimielimillä on merkittävä rooli rikosuhrien tukemisessa ja ”uhrinäkökulmalla” 
on monessa mielessä keskeinen osa rikollisuuden ehkäisystrategioissa (esim. uusiutuvan uhriksi 
joutumisen ehkäisy). 

Rikosuhripalveluiden kehittäminen on maassamme ajankohtaista. Valtioneuvoston vuonna 2008 
hyväksymässä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa väkivallan vähentämishankkeeseen on kytketty 
mm. Rikosuhripäivystyksen ja sen todistajantukitoiminnan valtakunnallistaminen. Hankkeen ete-
neminen riippuu rahoituksesta, joka koskee oikeusministeriön toimialaa vuosina 2010–13.  

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on käynnistetty laaja uhrin asemaa selvittävä tutkimushan-
ke. Siitä saatavat tulokset linjannevat jatkossa uhripolitiikan suuntaa. Edellä mainittiin jo Helsingis-
sä 3.-5.3.2008 järjestetty pohjoismainen rikosuhrikonferenssi.   
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12 Rikoksentorjuntaneuvoston ja sen toimielinten kokoonpano 

Rikoksentorjuntaneuvosto 

 
14.5.2008 toimikautensa päättäneen neuvoston kokoonpano 
Puheenjohtaja: kaupunginjohtaja Timo Kvist 
Naantalin kaupunki 

Varapuheenjohtaja: poliisiylijohtaja Markku 
Salminen, sisäasiainministeriö/poliisiosasto   

Jäsenet Varajäsenet 
apulaisosastopäällikkö Jari Lohi,  

oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto  

ylijohtaja Maija Kukkonen,  
Kriminaalihuoltolaitos 

poliisiylitarkastaja Robin Lardot,  

sisäasiainministeriö/poliisiosasto  

rikosylikomisario Kari Tolvanen,  
Helsingin poliisilaitos/väkivaltayksikkö 

hallitusneuvos Ismo Tuominen,  
sosiaali- ja terveysministeriö/perhe- ja sosiaali-
osasto  

ylitarkastaja Helena Ewalds,  
sosiaali- ja terveysministeriö/perhe- ja sosiaali-
osasto (1.1.2008 lukien STAKES) 

ylitarkastaja Virpi Hiltunen,  
opetusministeriö/koulutus- ja tiedepolitiikan 
osasto 

ylitarkastaja Heidi Peltonen,  
petushallitus 

kehittämispäällikkö Markku Haiko,  
Suomen Kuntaliitto   

kaupunginjohtaja Tauno Kirves,  
Hyvinkää; eläkkeellä 

ylitarkastaja Timo Saarinen,  
ympäristöministeriö/rakennetun ympäristön-
osasto/elinympäristö 

asuntoneuvos Riitta Kimari,  
ympäristöministeriö/rakennetun ympäristönosas-
to/rakentaminen 

tutkija Martti Lehti,  
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

johtaja Kauko Aromaa,  
HEUNI 

asiamies Matti Räisänen,  
Suomen Kaupan Liitto 

turvallisuuspäällikkö Antti-Pekka Kuusiluoma, 
SOK 

vahinkovakuutusjohtaja Veli-Matti Ojala,  
 Finanssialan keskusliitto 

tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen,  
Liikennevakuutuskeskus 

tutkimusprofessori Salme Ahlström,  
STAKES 

tutkimuspäällikkö Juhani Iivari,  
STAKES 

toiminnanjohtaja Marita Ruohonen,  
Suomen Mielenterveysseura ry  

verkställande direktör Marianne Österberg, 
Folkhälsan 

erityisnuorisotyön sihteeri Juha Alstela,  
Kirkkohallitus 

kriminaalityön sihteeri Sami Puumala,  
Kirkkohallitus 

erikoissuunnittelija Meri-Sisko Eskola, 
 työministeriö 

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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12.6.2008 toimikautensa aloittaneen neuvoston kokoonpano 
Puheenjohtaja:  
Kaupunginjohtaja Timo Kvist Naantalin kau-
punki 

Varapuheenjohtaja: Poliisiylijohtaja Mikko 
Paatero, sisäasiainministeriö/poliisiosasto 
(16.12.2008 alkaen) 

Muut jäsenet varajäsenet 
ylijohtaja Maija Kukkonen,  
Kriminaalihuoltolaitos 

apulaisosastopäällikkö Olavi Kaukonen,  
oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto 

poliisiylitarkastaja Robin Lardot, 
 sisäasiainministeriö/poliisiosasto  

rikosylikomisario Kari Tolvanen,  
Helsingin poliisilaitos, väkivaltayksikkö 

hallitusneuvos Kari Paaso,  
sosiaali- ja terveysministeriö/hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen osasto  

hallitussihteeri Tapani Aaltela,  
sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluosasto 

ylitarkastaja Immo Parviainen,  
opetusministeriö 

kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen,  
opetusministeriö 

projektipäällikkö Sirkka Rousu,  
Suomen Kuntaliitto   

kehittämispäällikkö Markku Haiko, 
 Suomen Kuntaliitto 

asuntoneuvos Riitta Kimari, 
 ympäristöministeriö/asunto- ja rakennusosasto  

yliarkkitehti Timo Saarinen,  
ympäristöministeriö/alueidenkäytön osasto 

tutkija Martti Lehti,  
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

johtaja Kauko Aromaa,  
HEUNI 

johtaja Leena Linnainmaa,  
Keskuskauppakamari 

asiamies Kaisa Saario, 
Keskuskauppakamari 

johtaja Veli-Matti Ojala,  
Finanssialan Keskusliitto  

tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen,  
Liikennevakuutuskeskus 

lakimies Marja Pajukoski,  lakimies Erkki Kemppainen, 
 STAKES STAKES 

toiminnanjohtaja Marita Ruohonen,  
Suomen Mielenterveysseura ry 

verkställande direktör Marianne Österberg, 
Folkhälsan 

työalasihteeri Juha Alstela,  
Kirkkohallitus 

työalasihteeri Sami Puumala,  
Kirkkohallitus 

toimitusjohtaja Jouko Laitinen, 
 Finnsecurity ry 

toimialajohtaja Sami Tikkanen,  
Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskus 

asiamies Matti Räisänen,  
Suomen Kaupan Liitto 

turvallisuuspäällikkö Petri Käyhkö, 
Suomen Kaupan Liitto 

hovioikeudenneuvos Maija Nyyssönen kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski, 
Helsingin hovioikeus  Helsingin syyttäjänvirasto 
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Työvaliokunta 
 
14.5.2008 toimikautensa päättäneen neuvoston työvaliokunnan kokoonpano vuonna 2008 
Puheenjohtaja: 
Kaupunginjohtaja Timo Kvist Naantalin kaupunki 
Varapuheenjohtaja sijainen 
Poliisiylijohtaja Markku Salminen,  
sisäasiainministeriö/poliisiosasto  

poliisiylitarkastaja Robin Lardot, sisäasiainmi-
nisteriö/poliisiosasto 

Muut jäsenet varajäsenet 
apulaisosastopäällikkö Jari Lohi,  
oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto  

ylijohtaja Maija Kukkonen,  
Kriminaalihuoltolaitos 

valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta,  
Valtakunnansyyttäjänvirasto 

hovioikeudenneuvos Maija Nyyssönen,  
Helsingin hovioikeus 

kehittämispäällikkö Markku Haiko,  
Suomen Kuntaliitto   

kaupunginjohtaja Tauno Kirves,  
Hyvinkää; eläkkeellä  

tutkija Martti Lehti,  
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

johtaja Kauko Aromaa, HEUNI 

osastopäällikkö Leena Linnainmaa,  johtaja Rauno Vanhanen,  
Keskuskauppakamari Suomen Yrittäjät ry 

 

12.6.2008 toimikautensa aloittaneen neuvoston työvaliokunnan kokoonpano 
Puheenjohtaja:  
Kaupunginjohtaja Timo Kvist Naantalin kaupunki 
Varapuheenjohtaja sijainen 
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero, 
sisäasiainministeriö, poliisiosasto 
(16.12.2008 alkaen) 

1. poliisiylitarkastaja Robin Lardot, 
sisäasiain ministeriö/poliisiosasto 
2. rikosylikomisario Kari Tolvanen 
Helsingin poliisilaitos, väkivaltayksikkö 

Muut jäsenet varajäsenet 
ylijohtaja Maija Kukkonen,  
Kriminaalihuoltolaitos 

apulaisosastopäällikkö Olavi Kaukonen,  
oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto 

hovioikeudenneuvos Maija Nyyssönen,  
Helsingin hovioikeus 

kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski,  
Helsingin syyttäjänvirasto 

projektipäällikkö Sirkka Rousu,   
Suomen Kuntaliitto 

Kehittämispäällikkö Markku Haiko,  
Suomen Kuntaliitto 

tutkija Martti Lehti,  
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

johtaja Kauko Aromaa,  
HEUNI 

osastopäällikkö Leena Linnainmaa,  asiamies Kaisa Saario,  
Keskuskauppakamari Keskuskauppakamari 
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Väkivaltajaosto 
 

Puheenjohtaja: 
Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen, Suomen Mielenterveysseura ry 
Jäsenet: 
Johtaja Kauko Aromaa, HEUNI 
Ylitarkastaja Helena Ewalds, sosiaali- ja terveysministeriö 
Tutkija Martti Lehti, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
Rikosylikomisario Kari Tolvanen, Helsingin poliisilaitos 
Päällikkö Tarja Mankkinen, sisäasiainministeriö 
Ylitarkastaja Immo Parviainen, opetusministeriö 
Vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työministeriö   
Projektipäällikkö Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto 

 

Haasteen toimitusneuvosto  
Puheenjohtaja: 
Professori Kimmo Nuotio, Helsingin yliopisto 
Varapuheenjohtaja: 
Ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
Jäsenet: 
Asianajaja Aarno Arvela, Helsinki 
Poliisitarkastaja Stefan Gerkman, sisäasiainministeriö  
Tutkija Timo Harrikari, Helsingin yliopisto  
Ylitarkastaja Heimo Kangaspunta, rikosseuraamusvirasto  
Apulaisosastopäällikkö Olavi Kaukonen, oikeusministeriö 
Projektipäällikkö Riitta Koivisto, Vantaan kaupunki  
Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto, valtakunnansyyttäjänvirasto 
Erityisasiantuntija Göran Sannholm, Hangon kaupunki 
Pääsihteeri Hannu Takala, rikoksentorjuntaneuvosto  
Tiedotuspäällikkö Joona Vuorenpää, Finanssialan Keskusliitto  
 

 

Sihteeristö  
 

Pääsihteeri Hannu Takala 
Erikoissuunnittelijat Mervi Sarimo, Minna Piispa (väkivaltajaoston sihteeri) ja 
Jukka-Pekka Takala (pääsihteerin sijainen, suunnittelija 31.7. saakka) 
Suunnittelijat Saija Järvinen, Markus Alanko ja Regina Järg-Tärno.  
Toimitussihteeri Riikka Kostiainen (Haaste-lehti) 
Osastosihteeri Katriina Kiviharju 
Sihteeristön yhteydessä on työskennellyt Hannakaisa Ryynänen Järvenpään kaupungin palveluk-
sessa projektikoordinaattorina.kesäkuun 2008 loppuun asti ja syyskuun alusta alkaen Erika Uotila 
samassa tehtävässä.  
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