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1 Rikoksentorjuntaneuvosto täytti 20 vuotta

1.10.1989  astui  voimaan  asetus,  jolla  oikeusministeriön  yhteyteen  perustettiin 
rikoksentorjunnan  neuvottelukunta.  Neuvottelukunnan  tehtäväksi  tuli  suunnitella  toimia 
rikosten  ehkäisemiseksi  ja  kehittää  rikollisuuden  ehkäisyn  suunnittelua.  Asetuksen  mukaan 
huomiota  oli  kiinnitettävä  erityisesti  siihen,  miten  rikollisuutta  voitaisiin  vähentää 
vaikuttamalla rikostilaisuuksia synnyttäviin ja rikoksia edistäviin olosuhteisiin. Vuonna 1999 
annettu uusi asetus perusti neuvottelukunnan tilalle rikoksentorjuntaneuvoston, jota kuitenkin 
voidaan kiistatta pitää sen seuraajana. Toimintavuonna rikoksentorjuntaneuvosto täytti siten 20 
vuotta. Neuvoston historiaa ja nykyisiä haasteita pohdittiin 20-vuotisseminaarissa lokakuussa. 

Vuosi 2009 oli kesäkuussa 2008 aloittaneen neuvoston kokoonpanon ensimmäinen kokonainen 
toimintavuosi. Toiminnan painopisteinä olivat edelleen väkivallan vähentäminen ja paikallinen 
rikoksentorjunta. Muutamia monivuotisia hankkeita saatiin päätökseen. Vuosi merkitsi myös 
suurta  muutosta  sihteeristössä  sen  vuoksi,  että  neuvoston  pääsihteerinä  sen  perustamisesta 
saakka  toiminut  rikoksentorjuntaneuvos  Hannu  Takala  jäi  eläkkeelle  toimintavuoden 
maaliskuun alussa.

Vuoden ilahduttavimpia uutisia oli rikoksentorjuntaneuvoston valitseman Suomen ehdokkaan 
menestys  Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa.  Koulukiusaamista  torjuva KiVa koulu voitti 
tämän Euroopan rikoksentorjuntaverkoston järjestämän kilpailun. 

Neuvosto kokoontui viisi kertaa 
Rikoksentorjuntaneuvosto  piti  vuonna  2009  viisi  kokousta.  Ensimmäinen  kokous oli 
helmikuussa  oikeusministeriössä.  Oikeusministeriön  toimiessa  kokouspaikkana  ei  esittelyä 
tarvittu.  Myöskään  rikollisuuskatsausta  tai  vastaavaa  esitystä  ei  ollut  asialistalla. 
Työvaliokunnan kokoonpanoa täydennettiin valitsemalla Maija Nyyssönen jäseneksi. Samalla 
vahvistettiin, että poliisiylijohtaja Paatero on työvaliokunnan jäsen. Kokouksessa hyväksyttiin 
vuoden 2008 toimintakertomus ja viestintäsuunnitelma vuosille 2009-2011 sekä päätettiin, että 
jatkossa pyritään tekemään neuvoston kokouksesta tiedote aina, kun neuvostolla on teemoitettu 
kokous.  Hyväksyttiin  menettely  rikoksentorjuntahankkeiden  tukemiseksi  myönnettävien 
avustusten hakemiseksi. Avustuksilla tuettaisiin erityisesti hankkeita, jotka edistävät paikallista 
ja seudullista rikoksentorjuntatyötä tai joissa on määrä toteuttaa kattava tuloksellisuusarviointi.

Neuvosto  järjesti  toimintasuunnitelmasta  poiketen  ylimääräisen  kokouksen  maaliskuussa 
Suomen kaupan vieraana. Matti Räisänen esitteli Suomen Kaupan Liiton toimintaa ja turvalli-
suusasioita. Kaupan turvallisuustoiminnan tavoite on henkilökunnan, asiakkaiden ja yhteistyö-
kumppaneiden  henkisen  ja  fyysisen  terveyden  sekä omaisuuden  suojaaminen  liiketoiminnan 
jatkuvuuden ja kannattavuuden varmistamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään rikosten ehkäi-
syyn tähtäävien yhteistyömuotojen kehittämiseen. Kokouksen pääasiana oli väkivallan vähen-
tämisohjelman  raportin  käsittely  ja  suositeltavien  jatkotoimien  arviointi.  Kaikkiaan  neljästä-
kymmenestä  raporttiin  otetusta  suosituksesta  on  priorisoitu  jaostossa  käydyn  keskustelun 
pohjalta 15. Nämä on jaettu neljään alueeseen: nuorisoväkivalta, henkirikokset, uusintarikolli-
suus ja turvallisuussuunnittelu.  Kokouksessa käytiin  läpi raportin  suositukset ja keskusteltiin 
niistä. Keskustelussa tuotiin esiin mm. tiedonvaihdon haasteet oppilashuollossa, verkkomaail-
man  mukaanoton  tärkeys  sekä  turvallisuussuunnitteluun  ja  koulujen  kriisisuunnitelmiin 
kytkeytyvä yhteistyön tarve. Painotettiin sitä, että toimintavalmiusmalleja tarvittaisiin kaikkiin, 
ei vain parisuhdeväkivaltatapauksiin. Raportti suosituksineen hyväksyttiin siten täydennettynä, 
että riskiarviointimenettelyä koskevaa osaa lavennetaan. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin, 
että  raportista  tehtävään tiedotteeseen  sisällytetään maininta  huolesta  muuttuvassa taloudelli-
sessa tilanteessa syntyvien uusien uhkatilanteiden johdosta.



Neuvoston kolmas kokous pidettiin toukokuussa oikeusministeriössä. Kokouksen aluksi kuul-
tiin kaksi esitystä uhrinäkökulman korostamisesta rikoksentorjunnassa. Toiminnanjohtaja Petra 
Kjällman  esitteli  Rikosuhripäivystyksen  toimintaa.  RIKU on  kuuden  eri  järjestön  ja  kirkon 
sopimukseen perustuva yhteistyöhanke, jota on toteutettu vuodesta 1999. RIKUn tehtävänä on 
vaikuttaa rikoksen uhrin asemaan sekä tuottaa uhreille, uhrin läheisille ja todistajille ohjausta, 
tukea ja käytännön neuvontaa. Erikoistutkija Päivi Honkatukia Oikeuspoliittiselta tutkimuslai-
tokselta esitteli Rikosten uhrien asema Suomessa  -tutkimusprojektia. Meneillään olevan tutki-
muksen tarkoitus on selvittää uhrin asemaa lainsäädännössä ja käytännössä. Siinä arvioidaan 
palvelujen  riittävyyttä,  kattavuutta,  saavutettavuutta  ja  käyttöä  sekä  kehittämistarpeita  uhrin 
näkökulmasta. Myös uhreille maksetut korvaukset on tarkoitus selvittää. Kokouksessa hyväk-
syttiin  neuvoston  lausunto  oikeusministeriölle  rikoksentorjuntahankkeiden  tukemiseksi  sekä 
suunnitelma rikoksentorjuntaneuvoston 20-vuotis juhlaseminaarin järjestämisestä.

Neuvoston  neljäs kokous pidettiin syyskuussa Finnsecurity ry:n vieraana.  Finnsecurityn  toi-
minnasta  kertoi  yhdistyksen  puheenjohtaja,  Outokumpu  Oyj:n  turvallisuusjohtaja Martti 
Herman Pisto. Yhdistys, joka täytti 30 vuotta vuonna 2008, kattaa yksityisestä turvallisuusalasta 
92%.  Henkilöjäseniä on lähes 700, yritysjäseniä 56. Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja 
taitoa  yhdistyksen  jäsenille  ja  toimia  yhteistyössä  eri  turvallisuusalan  osapuolten  kanssa. 
Yhdistys  julkaisee  Turvallisuus-lehteä,  turvallisuusalan  vuosikirjaa  ja  yritysten  suhdanne-  ja 
toimialaraporttia  sekä  järjestää  erilaisia  tilaisuuksia.   Tapahtumista  merkittävin  on  Finnsec-
messut.  Toimitusjohtaja Jouko Laitinen esitteli  ennakkotietoja  turvallisuusalan yritysten  suh-
danne- ja toimialaraportista 2009. Raportissa peilataan Suomen turvallisuusympäristöä ja haas-
teita. Kokouksessa hyväksyttiin KiVa Koulu Suomen ehdokkaaksi Euroopan rikoksentorjunta-
kilpailuun.  Muiksi  esiteltäviksi  hankkeiksi  valittiin  vertaissovittelu  ja  Helsingin  nettipoliisi-
hanke.

Rikoksentorjuntaneuvoston viides kokous pidettiin 18.12. Helsingin syyttäjänviraston vieraana. 
Kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski esitteli virastoa. Virastossa on 50 syyttäjää, joista kullakin on 
vuodessa keskimärin  300-400 juttua.  Pasilan poliisitalolla  työskentelevä  esikäsittely-yksikkö, 
jossa  on  kolme  syyttäjää,  poimii  erikseen  sellaiset  jutut,  jotka  voivat  mennä 
sihteerivalmisteluun.  Järjestely  säästää  poliisin  ja  syyttäjän  työtä.  Suomessa  on  noin  puolet 
vähemmän  syyttäjiä  kuin  asukasluvultaan  yhtä  suuressa  Tanskassa.  Oikeuspoliittisen 
tutkimuslaitoksen  erikoissuunnittelija  Hannu  Niemi  esitti  katsauksen  rikosten  käsittelyn 
tapahtumavirtoihin. Vuodessa on noin 500 000 ”langettavaa” ratkaisua rikostapauksista, mikä 
on 88 % selvitetyistä. Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen (vastaajan todetaan tehneen 
rikoksen, mutta siitä ei nosteta syytettä vähäisyys- tms. perusteella) on vähentynyt sen jälkeen 
kun  säädettiin  huumausaineen  käyttörikos,  josta  annetaan  tyypillisesti  rangaistusmääräys. 
Kokous hyväksyi  vuoden 2010 toimintasuunnitelman.  Monissa puheenvuoroissa tuettiin  sitä, 
että  etnisten  vähemmistöjen  turvallisuus  korostuisi  toiminnassa.  Kokous  keskusteli  myös 
koulukiusaamisesta, josta lehdistössä keskusteltiin parhaillaan vilkkaasti. 

Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

2 Väkivallan vähentäminen 

Väkivaltajaosto

Valtioneuvosto  teki  14.12.2006  periaatepäätöksen  Kansallisesta  väkivallan  vähentämis-
ohjelmasta.  Ohjelman tavoitteena oli  pyrkiä  väkivallan ja erityisesti  sen vakavien seurausten 
vähentämiseen laaja-alaisella kansallisella ohjelmalla. Ohjelma kattaa väkivallan keskeisimmät 
osa-alueet  kuten  naisiin  kohdistuvan  väkivallan,  lapsiin  ja  nuoriin  kohdistuvan  väkivallan, 
alkoholiehtoisen väkivallan ja työssä kohdatun väkivallan. 



Rikoksentorjuntaneuvosto  asetti  väkivaltajaoston  seuraamaan  ja  koordinoimaan  väkivallan 
vähentämisohjelman toteutusta. Jaoston toimikausi päättyi 31.12.2008, jolloin myös väkivallan 
vähentämisohjelman voimassaolo muodollisesti päättyi.

Koska väkivallan  vähentäminen on pitkäjänteistä  ja  tärkeä osa rikoksentorjuntatyötä,  nimesi 
rikoksentorjuntaneuvosto uuden väkivaltajaoston toimikaudeksi 1.1.2009 – 31.12.2011. Jaoston 
puheenjohtajana  toimii  edelleen  toiminnanjohtaja  Marita  Ruohonen  Suomen  mielenterveys-
seurasta. Jaostossa on lisäksi kuusi muuta neuvoston jäsentä tai varajäsentä ja neljä neuvoston 
ulkopuolista  asiantuntijaa.  Koko kokoonpano käy ilmi  toimintakertomuksen lopusta.  Jaoston 
sihteerinä toimi syyskuun loppuun saakka erikoissuunnittelija Minna Piispa ja hänen jälkeensä 
suunnittelija Saija Sambou. 

Väkivaltajaoston  keskeisenä  tehtävänä  oli  edelleen  seurata  ja  edistää  väkivallan 
vähentämisohjelman  toteutusta.  Jaosto  seuraa  väkivallan  kehitystä  ja  tekee  tarvittaessa 
ehdotuksia  eri  toimijoiden yhteistyön parantamiseksi.  Jaosto edistää väkivallan ehkäisemisen 
osaamista  ja tietoisuutta  hyvistä  ehkäisykäytännöistä.  Jaosto voi tehdä ehdotuksia väkivallan 
ehkäisyä  palveleviksi  tutkimuksiksi  ja  hoitaa  muita  rikoksentorjuntaneuvostolle  kuuluvia 
väkivallan ehkäisyä koskevia tehtäviä.

Vuoden 2009 aikana väkivaltajaosto kokoontui kahdeksan kertaa.

Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman seuranta ja jatkosuositukset valmistuivat
Rikoksentorjuntaneuvoston väkivaltajaoston laatima kansallisen väkivallan vähentämisohjelman 
toteutumista arvioiva raportti valmistui. Ohjelman tavoitteena oli saada aikaan väkivaltaa koke-
neiden  määrän  johdonmukainen  lasku  kaikissa  väestöryhmissä  ja  kaikilla  väkivallan  osa-
alueilla. Tavoitteena oli puolittaa väkivaltaiset kuolemat pysyvästi, naisten väkivaltakuolemat jo 
lähivuosien  kuluessa,  sekä  vähentää  erityisesti  sairaalahoitoa  vaativaa  väkivaltaa  ja  sellaista 
väkivaltaa, joka toistuessaan tai kerrannaisvaikutuksiltaan on seurauksiltaan vakavaa. 

Henkirikosten määrä kääntyi nousuun vuosina 2007 ja 2008. Sama kehitys näkyy sairaalahoi-
toon  väkivallan  vuoksi  joutuneiden  määrissä.  Erityisesti  pahoinpitelyn  tai  muun  väkivallan 
vuoksi sairaalaan kirjattujen miespotilaiden määrä on lisääntynyt sairaanhoitoilmoitusjärjestel-
män mukaan vuonna 2007. Henkirikosten ja vakavan väkivallan määrään ovat vaikuttaneet mm. 
Jokelan ja Kauhajoen oppilasjoukkomurhat. Lisäksi on muistettava, että ohjelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden vaikutukset ovat nähtävissä vasta tulevaisuudessa, sikäli kuin toimenpiteitä yli-
päätään on toteutettu tai tullaan tulevina vuosina toteuttamaan. 

Paikallistasolla on tehty paljon toimia erityisesti lähisuhde- ja perheväkivallan uhrin tunnistami-
seksi ja väkivaltaan puuttumiseksi sekä parannettu menetelmiä lähisuhteissa tai perheissä väki-
vallan  uhriksi  joutuneen auttamiseksi  sekä parannettu  palveluketjun  toimivuutta.  Kehitys  on 
ollut positiivista, mutta paikkakunnittain on vielä suuria eroja palveluiden saatavuudessa. 

Rikoksentorjuntaneuvosto painottaa, että väkivallan vähentäminen on pitkäjänteistä työtä. Kak-
sivuotisen ohjelmakauden (2007–2008) aikana useiden toimien toteutus on vasta käynnistynyt 
eikä tuloksia ole vielä nähtävissä. Joitakin toimia ei ole vielä aloitettukaan. Toimia väkivallan 
vähentämiseksi  tulee  jatkaa  myös  siksi,  että  erityisesti  vakavan  väkivallan  ja  henkirikosten 
kehityksen suuntaa ei ole kaikesta huolimatta saatu kääntymään laskuun.

Väkivaltajaoston  valmistelema  kansallisen  väkivallan  vähentämisohjelman  seurantaraportti 
valmistui toimintavuoden alussa, ja se hyväksyttiin vuoden toisessa rikoksentorjuntaneuvoston 
kokouksessa.  Raporttiin  sisältyy  kaikkiaan  neljäkymmentä  suositusta,  joiden  toteuttamisella 
väkivaltaa voitaisiin vähentää.  Väkivaltajaostossa käydyn keskustelun pohjalta priorisoitiin 15 
toimenpidettä,  jotka  koskivat.  nuorisoväkivaltaa,  henkirikollisuutta,  uusintarikollisuutta  ja 
turvallisuussuunnittelua. Väkivaltajaoston priorisoitavaksi esittämät toimet sisällytettiin (hieman 
muokattuina) sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi asetettiin 



nuorisoväkivallan  vähentämistä,  palvelujärjestelmän  kehittämistä  ja  väkivallan  ehkäisyä 
seuraamusjärjestelmässä  koskevat  14  toimenpidettä.  Raportti  suosituksineen  löytyy 
rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilta osoitteesta: www.rikoksentorjunta.fi/46170.htm.

Väkivallan vähentämisen pilottihanke arvioi valmistui 
Rikoksentorjuntaneuvoston valmistelemaa kansallista väkivallan vähentämisen ohjelmaa toteu-
tettiin  Suomessa  vuosina  2007–2008.  Ohjelma  sisälsi  laajan  joukon  toimenpidesuosituksia, 
joilla pyrittiin vaikuttamaan sekä väkivaltaisuuden että väkivaltatapahtumien ja niiden vaiku-
tusten  vähentämiseen.  Kansalliseen  ohjelmaan  liittyvä  pilottihanke  toteutettiin  Järvenpäässä, 
jossa testattiin ohjelman mukaisia suosituksia ja niiden toteutettavuutta paikallistasolla. Lisäksi 
etsittiin hyviä käytäntöjä, joita voitaisiin myöhemmin toteuttaa muillakin paikkakunnilla. Hank-
keen kulmakivenä  oli  paikkakunnan väkivaltatilanteen  analyysi  ja kumppanuuteen  perustuva 
paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden huomioiminen. Arviointia tehtiinkin koko hankkeen ajan 
ohjaamaan toimia väkivallan vähentämiseksi. 

Hankkeen aikana viranomaisten koulutusta väkivallan ja sen riskisyiden tunnistamiseen lisättiin 
ja eri toimipisteissä otettiin käyttöön erilaisia väkivallan tunnistamiseen suunniteltuja työväli-
neitä. Lastensuojelutyötä ja ongelmien varhaista havaitsemista mm. kouluissa ja päiväkodeissa 
tehostettiin. Yläasteilla otettiin käyttöön alkoholin käyttöön liittyvien harhojen purkamiseen tar-
koitettu opetuskokonaisuus. Myös ikäihmisten turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen kiin-
nitettiin enenevässä määrin huomiota. Alkoholin häiriökäyttöön yleisillä paikoilla alettiin puut-
tua viranomaisten tehostetun yhteistyön avulla ja ravintoloita kannustettiin vastuulliseen tarjoi-
luun mm. lukuisten koulutustilaisuuksien avulla. Väkivallan uusiutumista pyrittiin vähentämään 
myös viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä lisäämällä. 

Hanke onkin onnistunut tuottamaan tietoa Järvenpään väkivaltatilanteesta, syventänyt moniam-
matillista yhteistyötä ja ammattitaitoa sekä kehittänyt konkreettisia työvälineitä väkivallan tun-
nistamiseksi ja siihen puuttumiseksi.  Poliisin tietoon tullutta rikollisuutta ei hankkeen aikana 
vielä  onnistuttu  vähentämään.  Kuten  rikollisuuden  vähentämiseen  tähtäävissä  toimenpiteissä 
yleensä,  huomion kiinnittäminen väkivaltaan lisää väkivaltaan puuttumista ja poliisin tietoon 
tullutta rikollisuutta. Koska asennemuutokset ovat hitaita, paikkakunnalla toteutetut erityisesti 
nuoriin kohdistetut interventiot sekä humalahakuisen juomatavan muuttamiseen tähtäävät toimet 
näkyvät vasta myöhemmin. Tulevaisuudessa voidaan odottaa väkivaltatapaustenkin vähenevän, 
kun tilanteen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta toimia väkivallan vähentämiseksi jatketaan. 

Arviointiraportissa esitetään useita jatkosuosituksia, joiden avulla väkivaltaa voidaan vähentää. 
Haasteelliseksi  jää  projektin  aikana  aloitettujen  toimien  vakiinnuttaminen  sekä  tarpeellisten 
resurssien  varmistaminen.  Arviointiraportti  löytyy  rikoksentorjuntaneuvoston  kotisivuilta 
osoitteesta www.rikoksentorjunta.fi/36148.htm. 

Väkivaltajaosto perehtyi nuorisoväkivaltaan
Väkivaltaohjelman  seurantaraportin  valmistuttua  väkivaltajaosto  perehtyi  asiantuntija-
kuulemisten  avulla  erityisesti  nuorisoväkivaltaan  sen  erilaisissa  ilmenemismuodoissa. 
Kuultaviksi  kutsutut  kaksitoista  asiantuntijaa  kertoivat  mm.  nuorisoväkivallan  nykyisistä 
tutkimushankkeista,  kouluampumisista,  monikulttuurisuudesta  väkivaltarikollisuudessa  sekä 
väkivaltaisten  nuorten  psykiatrisesta  hoidosta  ja  muista  väkivaltaa  vähentämään  pyrkivistä 
hankkeista.  Syksyn  aikana  tutkimus-  ja  ylätason  näkökulmaa  pyrittiin  täydentämään  myös 
käytännön väkivallan ehkäisytyöstä kertovilla esityksillä. 

Jaosto päätti lisäksi järjestää keväällä 2010 seminaarin nuorisoväkivallan ehkäisystä. Samalla 
päätettiin,  että seminaaria varten selvitetään, miten väkivaltajaoston esityksen pohjalta tehdyt 



ehdotukset  ovat  edenneet.  Koska  jaoston  yksi  keskeisistä  tehtävistä  on  välittää  näyttöön 
perustuvaa  tietoa  toimivista  väkivallan  vähentämiskeinoista,  jaosto  suunnittelee  seminaarin 
pohjalta julkaisun nuorisoväkivallan ehkäisystä.

Neuvoston opas väkivallan huomioon ottamisesta turvallisuussuunnittelussa
Vuoden 2008 syksyllä sihteeristössä valmisteltu  opas  väkivallan huomioon ottamisesta tur-
vallisuussuunnittelussa julkistettiin  paikallisen  turvallisuussuunnittelun  valtakunnallisessa 
seminaarissa Helsingissä 28.–29.1.2009. Oppaan idea on viestittää kuntien päätöksentekijöille, 
miten väkivaltarikollisuutta voidaan ehkäistä paikallisesti. Opas sisältää tarkistuslistan väkival-
lan huomioimisesta paikallisessa turvallisuussuunnittelussa. Opas lähetettiin kaupunginvaltuus-
toille vuoden 2009 alussa. Opasta jaettiin myös kuntien virkamiesten käyttöön.

3 Paikallisen rikoksentorjunnan tukeminen 

Rikoksentorjunnan ja sen arvioinnin tukeen 170 000 euroa
Edellisvuosien tapaan vuodelle 2009 oli valtion talousarviossa varattu määräraha avustuksiin 
rikollisuutta  ehkäisevää  työtä  tekeville  yhteisöille.  Paikallisten  rikoksentorjuntahankkeiden 
tukemiseen on käytettävissä 130 000 euroa ja rikoksentorjuntahankkeiden tuloksellisuutta kos-
keviin arviointeihin 40 000 euroa. Avustukset ilmoitettiin haettavaksi helmikuussa. Hakemuksia 
saapui hakuaikana yhteensä 23. Neljässä hakemuksessa haettiin avustusta hankearviointiin. Yksi 
hakemus saapui myöhässä eikä sitä käsitelty.  Rikoksentorjuntaneuvosto oli tällä hakukierrok-
sella  ilmoittanut  priorisoivansa  paikallista  ja  seudullista  rikoksentorjuntayhteistyötä  edistäviä 
hankkeita. Etusija oli ilmoitettu annettavan myös niille hankkeille, joissa on tavoitteena suorit-
taa laadukas arviointi.  Haettu avustussumma oli  yhteensä noin 553 000 €. Neuvosto ehdotti 
oikeusministeriölle,  että  yhteisöille  myönnettäisiin  avustusta  rikoksentorjuntahankkeisiin  
170 000 € seuraavasti:

1. African Care Women ry: Terve perhe –hankkeeseen 24 000 euroa.
2. HelsinkiMissio ry: Aikalisä-hankkeen arviointitutkimukseen 21 000 euroa hankkeiden 

arviointeihin varattua valtionavustusta.
3. Irakin Naisten Yhdistys ry: Turvallinen perhe –hankkeeseen 10 000 euroa
4. Kanava nuoriso ry: Rikollisuus ei ole vaihtoehto –hankkeeseen 7 000 euroa
5. Naisten Linja Suomessa ry: Nettikampanja seurusteluväkivallan ehkäisemiseksi –

hankkeeseen 7 500 euroa
6. Oulun kaupunki / nuorisoasiainkeskus: Turp0 –hankkeeseen 22 000 euroa
7. Oulun Seudun Setlementti ry: Yhteistyössä väkivaltaa vastaan –hankkeeseen 22 000 

euroa
8. Pelastakaa Lapset ry: Me vanhemmat –hankkeeseen 7 000 euroa.
9. Satakunnan poliisilaitos: "Lasta lyömätön Satakunta" –hankkeeseen 9 000 euroa
10. Suomen Somaliland kehitys ja integraatio ry: Irti jengiväkivallasta –hankkeeseen 5 500 

euroa
11. Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus 

(YTK): Turvallisuus rakennetun ympäristön suunnittelussa 15 000 euroa
12. Tampereen yliopiston Porin yksikkö: Yhteistyöverkosto väkivallan ehkäisytyössä - 

”Lasta Lyömätön Satakunta” – hankkeen arviointiin 20 000 euroa hankkeiden 
arviointeihin varattua valtionavustusta.

Oikeusministeriö päätti myöntää nämä avustukset esityksen mukaisesti. 



Paikallinen turvallisuussuunnittelu ja yhdyshenkilöt
Paikallisessa turvallisuussuunnittelussa on sisäisen turvallisuuden ohjelman myötä  omaksuttu 
laaja turvallisuuskäsite ja koordinaatiovastuu paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittämisestä 
on määrätty sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristölle. Sisäministeriön asetta-
massa  turvallisuussuunnittelua  edelleen  kehittävässä  työryhmässä  rikoksentorjuntaneuvostoa 
ovat edustaneet puheenjohtaja Timo Kvist ja sihteeristöstä suunnittelija Markus Alanko. Työ-
ryhmä  jatkaa  työtään.  Rikoksentorjuntaneuvoston  osuus  paikallisen  turvallisuussuunnittelun 
edistämiseksi on erityisesti ollut neuvoston kotisivujen yhteyteen rakennetun turvallisuussuun-
nittelun  tietopankin1 ylläpito  ja  kehittäminen.  Neuvosto  oli  mukana  järjestämässä 
turvallisuussuunnittelun  valtakunnallista  seminaaria  Helsingissä yhdessä  sisäasianministeriön, 
sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Etelä-Suomen lääninhallituksen kanssa 
tammikuussa.  Neuvosto järjesti  marraskuussa suurten kaupunkien rikoksentorjuntaseminaarin 
yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. 

Sisäasiainministeriö  asetti  hankkeen  valmistelemaan  valtakunnallisen  poikkihallinnollisen 
ohjelman  kaupunkien  turvallisuuden edistämiseksi.  Hankkeen  toimikausi  on  15.11.2009- 
31.12.2010. Rikoksentorjuntaneuvostoa hankkeessa edustavat pääsihteeri  Jukka-Pekka Takala 
ohjausryhmässä ja suunnittelija Markus Alanko sihteeristössä.  Hankkeessa valmistellaan ole-
massa olevan tiedon ja analyysin pohjalta poikkihallinnollinen arvio kaupunkien tulevasta tur-
vallisuuskehityksestä ja siihen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä. Arvion tulee ulottua vuoteen 
2020. Siinä arvioidaan kaupunkien tulevat keskeiset kansallisesta tai kansainvälisestä kehityk-
sestä seuraavat riskit ja uhkat. Lisäksi arvioidaan kaupunkien vahvuudet, joita jatkossa voidaan 
hyödyntää kaupunkien turvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa.  Kaupunkien turvalli-
suusohjelmassa asetetaan tavoitteet  ja laaditaan toimenpiteet  ainakin seuraaville  asiakokonai-
suuksille:  Turvallisuutta edistävät yhteistyömallit,  lasten ja nuorten turvallisuuden parantami-
nen, väkivallan määrän vähentäminen ja turvallisuutta edistävät rakenteet. 

Paikallisen rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkosto päivitettiin vuoden 2009 alussa. Kaik-
kiin  Suomen  kuntiin  lähetettiin  pyyntö  nimetä  uusi  yhdyshenkilö  tai  vahvistaa  nykyisen 
yhdyshenkilön  jatkaminen  tehtävässä.  Tarve  yhdyshenkilöverkoston  päivitykseen  syntyi 
1.1.2009 voimaan tulleiden kuntaliitoksien johdosta, jotka koskivat yhteensä 99 kuntaa. Samalla 
kuntiin lähetettiin sihteeristössä valmisteltu opas väkivallan huomioon ottamisesta turvallisuus-
suunnittelussa.

4 Uhrinäkökulmaa rikoksentorjunnassa syvennetään 

Uhrinäkökulmaa rikoksentorjuntaan neuvosto syvensi  toukokuun kokouksessa,  jossa kuultiin 
Rikosuhripäivystyksen toiminnasta ja alustavista havainnoista Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen meneillään olevasta uhrin asemaa koskevasta tutkimuksesta.   Samassa kokouksessa päätet-
tiin  senioriväestön  turvallisuus  ja  uhriutumisen  ehkäisy  –työryhmän  asettamisesta. 
Työvaliokunta  nimesi  työryhmän  puheenjohtajaksi  projektipäällikkö  Sirkka  Pertun  ja  sen 
jäseniksi sihteeriksi erikoissuunnittelija Mervi Sarimo (rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö). 
Työryhmän tehtävänä on kartoittaa tieto ikääntyneihin kohdistuvista rikosriskeistä ja hankkeet 
senioreiden  turvallisuuden  edistämiseksi  ja  rikoksen  uhriksi  joutumisen  vähentämiseksi 
maassamme.  Lisäksi  tulee  selvittää  kotimaisten  ja  ulkomaisten  tutkimusten  ja  kokemusten 
perusteella tarkoituksenmukaiset tavat vähentää senioriväestön riskejä joutua rikosten kohteeksi 
sekä  tehdä  ehdotus  rikoksentorjuntaneuvoston  rooliksi  ja  toimiksi  ikäihmisten  rikosriskien 
vähentämiseksi.  Työryhmän  määräaika  asetettiin  alun  perin  vuoden  loppuun,  mutta  sitä  on 

1 Tietopankki löytyy osoitteesta www.turvallisuussuunnittelu.fi.



jatkettu  30.4.2010  asti.  Poliisin  edustus  vaihtuu  Lampikosken  jäätyä  eläkkeelle 
vuodenvaihteessa.

Työryhmä seniorien turvallisuuden parantamiseksi
Rikoksentorjuntaneuvosto  asetti  työryhmän pohtimaan  senioriväestön  turvallisuutta  ja 
uhriutumisen  ehkäisyä.  Työryhmän  tehtävänä  on  tehdä  selvitys  tarkoituksenmukaisista 
tavoista vähentää senioriväestön riskejä joutua rikosten kohteeksi. Työryhmän tulee sopivassa 
laajuudessa kartoittaa olemassa oleva tieto senioriväestön rikosriskeistä sekä toimet ja hankkeet, 
joita  on olemassa tai  hankkeilla  senioreiden turvallisuuden edistämiseksi  ja rikoksen uhriksi 
joutumisen  vähentämiseksi  Suomessa,  selvittää  kotimaisten  ja  ulkomaisten  tutkimusten  ja 
kokemusten  perusteella  tarkoituksenmukaiset  tavat  vähentää  senioriväestön  riskejä  joutua 
rikosten  kohteeksi  sekä  esittää  ehdotus  rikoksentorjuntaneuvoston  rooliksi  ja  toimiksi 
ikäihmisten rikosriskien vähentämiseksi. Työryhmän alun perin vuoden 2009 loppuun annettua 
määräaikaa on jatkettu 30.4.2010 asti. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin projektipäällikkö 
Sirkka  Perttu  (Palmenia)  ja  sihteeriksi  erikoissuunnittelija  Mervi  Sarimo 
(rikoksentorjuntaneuvoston  sihteeristö).  Kaikki  jäsenet  käyvät  ilmi  toimintakertomuksen 
lopusta. 

5 Seminaarit

Rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
Suomen Kuntaliitto ja Etelä-Suomen lääninhallitus järjestivät 28.–29.1.2009 Helsingissä neljän-
nen  paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaarin. Seminaariin osallistui  noin kaksisataa 
paikallisen turvallisuussuunnittelun asiantuntijaa. Kutsu seminaariin oli lähetetty myös kuntien 
rikoksentorjuntayhdyshenkilöille.  Yksi seminaarin keskeisistä teemoista oli kansalaisvaikutta-
minen  paikallisessa  turvallisuussuunnittelussa.  Seminaarissa  esiteltiin  sihteeristön  toimesta 
myös kansallisen väkivallan vähentämisohjelman tuloksia ja paikallisen turvallisuussuunnittelun 
tueksi laadittua väkivallan vähentämisen tarkistuslistaa. Toisena seminaaripäivänä käytiin työ-
ryhmissä keskustelua kolmesta teemasta.  Nämä teemat  olivat:  (1) Onnettomuuksien,  tapatur-
mien ja rikosten kustannukset; (2) moniammatillinen yhteistyö varhaista puuttumisessa ja syr-
jäytymisen ehkäisyssä; ja (3) Uudet ja vanhat haasteet rikosten ehkäisyssä ja torjunnassa osana 
paikallista turvallisuussuunnittelua. 

Suurten  kaupunkien  seminaari järjestettiin  yhteistyössä  Espoon  kaupungin  kanssa 
16.11.2009.  Seminaarin  teemana  oli  paikkatietojärjestelmien  hyödyntäminen  paikallisessa 
rikoksentorjunnassa. Seminaariin osallistui 53 osanottajaa. Edustettuina olivat Espoo, Helsinki, 
Hyvinkää,  Hämeenlinna,  Joensuu,  Jyväskylä,  Turku,  Vaasa  ja  Vantaa.  Espoon 
Kaupunginjohtaja  Marjatta  Kokkonen  esitti  seminaarille  tervehdyksen.  Seminaarin  teemaan 
liittyen rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö alkoi vuonna 2009 valmistella ideakirjaa paikka-
tietojärjestelmien hyödyntämisestä paikallisessa rikoksentorjunnassa.  Ideakirja valmistuu 
vuoden 2010 keväällä.

Rikoksentorjuntaneuvosto  juhlisti  kaksikymmenvuotista  taivaltaan Helsingissä  järjeste-
tyssä  kutsuseminaarissa  8.10.2009.  Oikeusministeri  Tuija  Braxin  avaamassa  tilaisuudessa 
esiteltiin rikoksentorjuntaneuvoston mennyttä ja nykyistä toimintaa, rikoksentorjunnan haasteita 
ja konkreettisia hankkeita. Seminaarissa oli runsaat sata osallistujaa. 



6 Viestintä 

Rikoksentorjuntaneuvostolle uusi viestintäsuunnitelma ja sähköinen uutiskirje
Rikoksentorjuntaneuvostolle  vahvistettiin  4.2.2009  uusi  viestintäsuunnitelma  vuosille  2009–
2011.  Suunnitelmassa  korostetaan  neuvoston  tehtävää  edistää  tiedotusta  rikoksentorjunnan 
mahdollisuuksista, menetelmistä ja suositeltavista käytännöistä. Viestinnän periaatteet pysytet-
tiin  samoina,  mutta  niiden  tehokkaammaksi  toteuttamiseksi  täsmennettiin  viestintävastuita  ja 
työnjakoa.  Viestinnän tavoitteisiin tehtiin eräitä muutoksia ja painopisteitä päivitettiin. Samalla 
päivitettiin viestinnän kanavia ja kohderyhmiä koskeva osuus. 

Oikeusministeriön julkaisujärjestelmän uudistamiseen liittyvät  ongelmat jatkuivat.  Rikoksen-
torjuntaneuvoston  kauan  odotettu  kotisivu-uudistus2 jäi  yhä  toteutumatta  ja  turvallisuus-
suunnittelun tietopankki3 siirtämättä uuteen julkaisujärjestelmään. Tietopankkia päivitettiin tästä 
huolimatta  normaalisti  vanhassa  julkaisujärjestelmässä.  Suunniteltuja  viestinnän  toimia  jäi 
toteutumatta  myös  sihteeristön  työtilanteen  vuoksi.  Neuvoston esite  jäi  päivittämättä  ja oma 
julkaisusarja  luomatta.  Tavoite  väkivallan  ehkäisyn  tietopalvelun  lisäämisestä  neuvoston 
verkkosivustoon  ei  myöskään  toteutunut.  Kyseinen  hanke  meni  kuitenkin  harppauksen 
eteenpäin,  kun  neuvoston  sihteeristöön  saatiin  marraskuussa  2009  verkkotoimittaja  määrä-
aikaiseksi lisäresurssiksi.

Sihteeristössä valmisteltu  opas  väkivallan huomioon ottamisesta turvallisuussuunnittelussa jul-
kistettiin paikallisen turvallisuussuunnittelun valtakunnallisessa seminaarissa Helsingissä 28.–
29.1.2009.  Opas  lähetettiin  kaupunginvaltuustoille  vuoden 2009 alussa.  ja  sitä  jaettiin  myös 
kuntien virkamiesten käyttöön.

Kertomusvuonna  otettiin  käyttöön  uusi  viestinnän  kanava,  sähköpostitse  jaettava  uutiskirje, 
jossa  välitetään ajankohtaista tietoa neuvoston toiminnasta ja rikoksentorjunnasta.  Kirje lähe-
tetään neuvoston jäsenille ja varajäsenille, kuntien rikoksentorjuntayhdyshenkilöille ja tarpeen 
mukaan  muillekin  neuvoston  toiminnasta  ja  rikollisuuden  ehkäisyn  kysymyksistä  kiinnostu-
neille. Vuonna 2009 uutiskirjeitä toimitettiin neljä. 

Medialle lähetettiin vuoden aikana useita tiedotteita. Joulukuisessa tiedotteessa kerrottiin, että 
suomalainen  koulukiusaamisen  vastainen  KiVA  Koulu  -hanke  oli  voittanut  vuoden  2009 
Euroopan  rikoksentorjuntapalkinnon.  KiVan  voitto  mainittiinkin  lyhyesti  useissa  välineissä 
osana kiusaamista ja nuorten väkivaltaa koskevaa vilkasta keskustelua, joka oli käynnistynyt jo 
aikaisemmin  eräiden  ikävien  tapausten  tultua  ilmi.  Uudenvuodenaattona  Sellon 
kauppakeskuksessa  sattunut  traaginen  ampumavälikohtaus  vaihtoi  otsikot  ja  keskustelun 
yllätykselliseen arjen turvattomuuteen, lähisuhdeväkivaltaan ja lähestymiskieltokysymyksiin. 

Haasteessa ajankohtaista tutkimusta
Haaste ilmestyi suunnitellusti neljä kertaa vuonna 2009. Lehden jakelu on edelleen noin 2 500 
kappaletta.  Useimmat  kirjoitukset  esittelivät  ajankohtaisten  rikollisuustutkimusten  tuloksia. 
Lisäksi Haasteessa käsiteltiin mm. erilaisia rikoksentorjuntahankkeita ja seuraamusjärjestelmän 
toimivuutta. Aiheissa painottui väkivalta liittyen mm. rikoksentorjuntaneuvoston toimintaan ja 
kouluturvallisuuteen. Haasteen toimitusneuvosto puheenjohtajanaan professori Kimmo Nuotio 
kokoontui kolme kertaa antamaan palautetta ja suunnittelemaan lehden sisältöä. Lehden sivu-
toimisena päätoimittajana toimi HEUNIn johtaja Kauko Aromaa. Päätoimittajan ja toimitusneu-
voston kolmivuotiset kaudet päättyivät vuoden lopussa. Joulukuussa rikoksentorjuntaneuvosto 
valitsi  uudeksi  päätoimittajaksi  kaudelle  2010–2012  erikoistutkija  Juha  Kääriäisen 
Poliisiammattikorkeakoulusta.  Uuteen  toimitusneuvostoon  tuli  entisestä  kokoonpanosta  vain 
kolme jäsentä, mutta neuvostossa edustetut tahot pysyivät samoina. Julkaisusopimus rikoksen-

2 www.rikoksentorjunta.fi
3 www.turvallisuussuunnittelu.fi



torjuntaneuvoston  ja  oikeusministeriön  välillä  uusittiin  siten,  että  sopimus  on  vuoden  2010 
alusta  alkaen  voimassa  toistaiseksi.  Haasteen  verkkoversion  uudistaminen  oli  pysähdyksissä 
pitkään kunnes syksyllä tuli tieto, että sen siirtämistä ns. Bertta-järjestelmään jatketaan.

7 Kansainvälinen yhteistyö

Pohjoismainen väkivaltahanke päätökseen
Pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa kerättiin tietoa väkivallan vähentämiseksi. Suomen 
rikoksentorjuntaneuvoston  vetämässä  pohjoismaisessa  yhteistyöhankkeessa  koottiin  laaja 
tietopohja  väkivallan  vähentämiseksi  Pohjoismaissa.  Kesäkuussa  2009  päättyneen,  vuosina 
2006-2009 toteutetun hankkeen päätavoitteena oli syventää yhteistyötä ja edistää tietoon perus-
tuvaa  rikoksentorjuntatyötä  Pohjoismaissa.  Suomen  aloitteesta  käynnistettyyn  "Väkivalta  ja 
väkivallan  vähentäminen  Pohjoismaissa"  -projektiin  osallistuivat  Pohjoismaiden  rikoksen-
torjuntaneuvostot  ja  Pohjoismainen  kriminologinen  yhteistyöneuvosto  (NSfK).  Kyseessä  oli 
maiden rikoksentorjuntaneuvostojen tähän asti suurin yhteisprojekti. Pohjoismaiden ministeri-
neuvosto  ja  NSfK  rahoittivat  hanketta,  joka  oli  jakaantunut  neljään  osaprojektiin.  Kullakin 
maalla oli vastuullaan oma teemansa. Suomen rikoksentorjuntaneuvoston tehtävänä oli vertailla 
väkivaltarikollisuutta.  Lisäksi  rikoksentorjuntaneuvostolla  oli  koordinoinnin  kokonaisvastuu. 
Suunnittelija  Regina  Järg-Tärno  toimi  koordinaattorina.  Hanke  loi  pohjoismaisten 
asiantuntijoiden välille uusia verkostoja, ja työtä väkivallan torjumiseksi jatketaan. Hankkeen 
loppuraportit on julkaistu Pohjoismaisen ministerineuvoston TemaNord-sarjassa. 

Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen vuosittainen organisaatiokokous pidettiin kesäkuun 
alussa Färsaarilla. Kokouksessa vaihdettiin tietoja ajankohtaisista rikoksentorjunnan kysymyk-
sistä  eri  maissa,  vakavasta  järjestäytyneestä  rikollisuudesta,  mahdollisuuksista  parantaa  poh-
joismaisten  uhritutkimusten  vertailukelpoisuutta  (Norja  valmistelee  asiaa  edelleen  2010 
kokoukseen),  restoratiivisesta  oikeudesta.  Islanti  ei  talousvaikeuksiensa  vuoksi  osallistunut 
tämän vuoden kokoukseen ja toivoi myös voivansa lykätä alun perin vuodelle 2010 sattuvaa 
järjestämisvuoroaan.   Suomi,  jonka vuoro alun perin  olisi  ollut  2011,  tarjoutui  järjestämään 
vuoden 2010 kokouksen.

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun voitto Suomeen 
Suomalainen koulukiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, KiVa Koulu –hanke voitti vuo-
den 2009 Euroopan rikoksentorjuntakilpailun. Voittaja julkistettiin 9.12.2009 Euroopan rikok-
sentorjuntaverkoston konferenssissa Tukholmassa, jossa Ruotsin oikeusministeri Beatrice Ask 
luovutti palkinnon KiVa-hankkeen johtajille professori Christina Salmivallille ja erikoistutkija 
Elisa  Poskiparralle.  Palkintolautakunnan  puheenjohtaja  Lars  Alexandersson  kuvasi  KiVa 
-hankkeen  olevan  menetelmiltään  luova  ja  antavan  suuren  panoksen  kiusaamisen 
vähentämiseen. Esiin nousivat KiVan hyvät tulokset kiusaamisen vähentämisessä ja että nämä 
saavutukset on todennettu tieteellisesti korkeatasoisella menetelmällä. 

Euroopan rikoksentorjuntakilpailu on Euroopan rikoksentorjuntaverkoston vuosittain järjestämä 
tapahtuma, jonka tarkoituksena on rohkaista rikoksentorjuntamenetelmien kehittämistä ja tehdä 
toimivia käytäntöjä tunnetuksi.  Kukin EU-maa voi esittää kilpailuun yhden ehdokkaan. Tänä 
vuonna osanottajia oli 17. Kilpailun teema vaihtelee vuosittain. Vuoden 2009 teemana oli lap-
siin ja nuoriin kohdistuvan ja heidän tekemiensä rikosten ehkäisy.

Rikoksentorjuntaneuvosto valitsi KiVan Koulun Suomen kilpailuehdokkaaksi syyskuussa 2009 
pitämässään kokouksessa. Suomi on ottanut osaa Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun vuodesta 
2002 alkaen, mutta KiVa on ensimmäinen suomalaisvoittaja. Rikoksentorjuntaneuvosto valitsi 
Suomen ehdokkaaksi koulukiusaamisen vastaisen KiVa Koulu -hankkeen, koska se on erittäin 
tuloksellinen ja hyvä esimerkki eri toimijoiden yhteistyöstä. Hankkeen arvioinnissa on käytetty 



satunnaistettua  verrokkiryhmäasetelmaa,  ja  tähän  mennessä  on  käytettävissä  tulokset  noin 
kahdeksan tuhannen koululaisen kokemuksista. Ohjelma on jo käytössä yli  puolessa Suomen 
peruskouluista.  Hankkeen  päätavoite  on  kiusaamisen  ennaltaehkäiseminen  ja  tehokas 
puuttuminen  ja  siten  kiusaamisen  vähentäminen  kouluissa.  Lisäksi  tavoitteena  on 
kouluhyvinvointiin  vaikuttaminen  laajemmin,  esimerkiksi  koulumotivaation,  luokka-  ja 
kouluilmapiirin  sekä  kouluviihtyvyyden  edistämisen  avulla.  Tavoitteena  on  myös  lisätä 
opettajien ymmärrystä kiusaamisongelmasta ja keinoja selvittää esille tulevia tapauksia. Hanke 
on kehitelty Turun yliopistossa,  sen pääasiallinen rahoittaja on opetusministeriö.  Tukholman 
konferenssissa esiteltiin myös kaksi muuta suomalaista hanketta. Toinen on Helsingin poliisin 
IRC-Galleriassa toimiva ”virtuaalinen lähipoliisi”,  joka tavoittaa suuren määrän netissä läsnä 
olevia  nuoria.  Toinen  on  Suomen  sovittelufoorumien  kouluissa  toteuttama  vertais-
sovitteluhanke.

Euroopan rikoksentorjuntaverkoston perustamispäätös uusittiin
Euroopan  rikoksentorjuntaverkoston  (EUCPN)  vuoden  2001  perustamisasiakirja  korvattiin 
marraskuun lopussa uudella, kun EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi Suomen ja 10 
muun maan tekemän aloitteesta valmistellun uuden perustamispäätöksen. Keskeinen muutos on 
se, että verkoston sihteeristö ei ole enää komission hoidettavana vaan verkoston ja jäsenmaiden 
järjestettävänä. 



8 Neuvoston kokoonpano 

12.6.2008 toimikautensa aloittaneen neuvoston kokoonpano ja siinä tapahtuneet muutokset 
vuonna 2009

Puheenjohtaja: 
Kaupunginjohtaja Timo Kvist Naantalin 
kaupunki

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, 
THL

lakimies Erkki Kemppainen,
THL

toiminnanjohtaja Marita Ruohonen, 
Suomen Mielenterveysseura ry

verkställande direktör Marianne Österberg, 
Folkhälsan

työalasihteeri Juha Alstela, 
Kirkkohallitus (13.8.2009 asti)
työalasihteeri Sami Puumala, Kirkkohallitus 
(13.8.2009 alkaen)

työalasihteeri Sami Puumala, 
Kirkkohallitus (13.8.2009 asti)
työalasihteeri Raimo Hakkarainen
(13.8.2009 alkaen)

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
Helsingin hovioikeus

kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski,
Helsingin syyttäjänvirasto



9 Neuvoston eri elinten kokoonpanoja 

Rikoksentorjuntaneuvoston työvaliokunta

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, 
Keskuskauppakamari

asiamies Kaisa Saario, 
Keskuskauppakamari

Väkivaltajaosto
Puheenjohtaja:
Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen, Suomen Mielenterveysseura ry

Jäsenet:
Johtaja Kauko Aromaa, HEUNI
Kehittämispäällikkö Helena Ewalds, THL
Lastensuojelun erityisasiantuntija Juha Jokinen, Suomen kuntaliitto, (Sirkka Rousun sijaisena 
1.1.- 31.5.2009)
Tutkija Tapio Kuure, Tampereen yliopisto, (Tommi Hoikkalan sijaisena 1.1.2009 – 31-7.2009)
Tutkija Martti Lehti, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Rikosylikomisario Kari Tolvanen, Helsingin poliisilaitos
Ylitarkastaja Immo Parviainen, opetusministeriö
Vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, TEM
Projektipäällikkö Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto
Hallitussihteeri Tapani Aaltela, STM/työsuojeluosasto
Tutkimusjohtaja, tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, Nuorisotutkimusverkosto
Poliisitarkastaja Mikko Lampikoski SM/poliisosasto
Pakolais- ja maahanmuuttotyön  päällikkö Leena-Kaisa Åberg, Suomen Punainen Risti
Väkivaltajaoston sihteerinä 30.9. saakka toimi erikoissuunnittelija Minna Piispa ja hänen 
jälkeensä suunnittelija Saija Sambou.



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 Jukka-Pekka Takala, rikoksentorjuntaneuvosto 
Tiedotuspäällikkö Joona Vuorenpää, Finanssialan Keskusliitto 

Ikääntyneiden turvallisuuden ja uhriutumisen työryhmä
Puheenjohtaja:
Projektipäällikkö Sirkka Perttu, Palmenia

Jäsenet:
Erikoistutkija  Minna-Liisa Luoma, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Suunnittelija Tiina Savola, Palmenia
Projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja, Suvanto ry
Toiminnanjohtaja Veronica Fellman, Svenska pensionärsförbundet ry
Suunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö
Poliisitarkastaja Mikko Lampikoski, sisäasiainministeriö/poliisiosasto
Työryhmän sihteerinä toimii erikoissuunnittelija Mervi Sarimo, rikoksentorjuntaneuvoston 
sihteeristöstä.

Sihteeristö 
Pääsihteeri, rikoksentorjuntaneuvos Hannu Takala (jäi eläkkeelle 1.3.)
Pääsihteeri, rikoksentorjuntaneuvos Jukka-Pekka Takala (alkaen 1.3.)
Erikoissuunnittelijat Mervi Sarimo, Minna Piispa (virkavapaalla 1.10. alkaen), Jukka-Pekka 
Takala (28.2. saakka)
Suunnittelijat: Saija Sambou, Markus Alanko ja Regina Järg-Tärno (äitysvapaa 7.9 – 30.11. ja 
äitiys- ja vanhempainvapaa 1.12.2009 – 30.4.2010)
Toimitussihteeri Riikka Kostiainen (Haaste-lehti)
Osastosihteeri Katriina Kiviharju
Erika Uotila työskenteli sihteeristön yhteydessä 28.2. saakka Järvenpään kaupungin 
palveluksessa olevana projektikoordinaattorina ja 1.3 – 30.6. suunnittelijana. 
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