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Johdanto
Neuvosto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2015 toimintaohjeekseen asiakirjan Rikoksentorjuntaneuvoston toimintalinjat 2015–2018. Siinä asetettiin kolme painopistettä neuvoston koko syyskuun
loppuun 2018 ulottuvaksi toimikaudeksi. Joulukuun kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2016
toimintasuunnitelman. Siinä määriteltiin joukko tavoitteita ja tehtäviä vuodelle 2016. Toimikauden
painopisteet ovat:
1) Neuvosto vahvistaa rikoksentorjunnan tietopohjaa.
2) Neuvosto kehittää paikallista rikoksentorjuntatyötä.
3) Neuvosto laatii kansallisen rikoksentorjuntaohjelman.
Käsillä oleva toimintakertomus esittelee vuoden 2016 toimintaa jaoteltuna näiden painopistetavoitteiden sekä eräiden muiden muotojen kautta.

Painopisteiden mukaisten tavoitteiden toteutumisesta 2016
1. Neuvosto vahvistaa rikoksentorjunnan tietopohjaa
Kerätään tutkittuja hyviä rikosten torjunnan käytäntöjä
Rikoksentorjunta.fi -sivustolle on koottu osio Hyvät käytännöt, joka avattiin syksyllä 2016.
Kuvauksia on runsaat 20 kpl ja niiden keräämistä jatketaan. Osioon on kerätty Suomesta ja
muualta sellaisia rikollisuuden ehkäisyn käytäntöjä ja hankkeita, joiden ideoita voidaan hyödyntää
paikallisessa rikoksentorjuntatyössä ja rikosten ehkäisyhankkeiden suunnittelussa. Menetelmien
toimivuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä. Hyvien käytäntöjen esittelyt on suunnattu rikosten
ennaltaehkäisyyn liittyvää työtä tekeville ja suunnitteleville.
Selvitetään kansainvälisiä hyviä käytäntöjä turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta ja
integroimisesta
Tutkimusjaostossa kerättiin alkuvuonna 2016 kotimaisia ja ulkomaisia selvityksiä ja tutkimuksia
turvapaikanhakijoista. Näistä erityisesti tuoreita kotimaisia tutkimuksia ja selvityksiä kyettiin
hyödyntämään rikoksentorjuntakatsauksen laatimisessa. Varsinaisia kansainvälisiä hyviä
käytäntöjä ei listattu erikseen.
Valmistellaan rikoksentorjuntakatsaus
Sihteeristö valmisteli rikoksentorjuntakatsauksen (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2/2017),
minkä aiheena oli maahanmuuttotilanne. Katsaus julkistettiin 19.1.2017. Katsaukseen liittyen
sihteeristö toteutti yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa turvallisuuskyselyn
vastaanottokeskusten henkilökunnalle toukokuussa 2016. Kyselyn tulokset julkaistiin erikseen
(Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 1/2017).
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2. Neuvosto kehittää paikallista rikoksentorjuntatyötä
Neuvosto tukee paikallista rikoksentorjuntaa ja edistää rikoksentorjuntanäkökulman huomioonottamista
suunnittelussa ja päätöksenteossa

Edistetään tietoon ja asukkaiden odotuksiin pohjautuvaa rikoksentorjuntaa
Edistetään turvallisuuskyselyiden ja turvallisuuskävelyiden käyttöönottoa
Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman yhteydessä otettiin huomioon myös turvallisuuskyselyiden ja
turvallisuuskävelyiden edistäminen. Sihteeristössä laadittiin luonnos oppilaiden turvallisuuskävelyt
-oppaasta. Opas on tarkoitus julkaista neuvoston verkkosivuilla vuonna 2017.
Rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaosto päivitti keväällä 2016 paikallisen turvallisuuskyselyn
lomakkeen ja Vaasassa toteutetaan otokselle suunnattu kysely uutta lomaketta hyödyntäen
vuodenvaihteessa 2016/2017. Oikeusministeriö osallistuu kyselyn rahoittamiseen.
Edistetään kansalaisraatimenetelmän käyttöönottoa
Tästä toimenpiteestä vastuussa ollut Regina Järg-Tärno jäi virkavapaalle keväällä 2016 ja
sihteeristön muut jäsenet eivät ole pystyneet jatkamaan hänen vastuullaan olevien osallistamisen
käytäntöjen seuraamista samassa määrin, joten ne toimet suunnitelmasta eivät toteutuneet.

Oikeusministeriön myöntämien rikoksentorjunnan valtionavustusten
seuranta ja ohjaus
Rikoksentorjuntaneuvosto valmisteli oikeusministeriön myöntämän rikoksentorjunnan
valtionavun jakoa. Varoja oli käytettävissä 70 000 euroa.
Määräaikaan mennessä saapui 14 hakemusta. Haettujen avustusten yhteissumma oli 235 684
euroa. Oikeusministeriö myönsi valtionavun seuraaville hankkeille:
1. Africans and African-Europeans Associationille (AFAES ry) 15 000 euroa
Uussuomalaiseksi -verkostoitumis- ja integroitumishankkeeseen.
2. Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry:lle 18 000 euroa Turvapaikanhakijoiden ja
pakolaisten tukikeskus – hankkeeseen.
3. Laurea-ammattikorkeakoululle 10 000 euroa ANTURA – hankkeeseen.
4. Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveys ongelma ry:lle 6 000 euroa Parempaan
tulevaisuuteen – hankkeeseen.
5. Suomen afrikkalaiset työttömät ry:lle 6 000 euroa Tullaan tutuksi – hankkeeseen.
6. Suomen Setlementtiliitto ry:lle 15 000 euroa Vertaileva selvitys turvallisuuden ja
turvattomuuden kokemuksista pakolaisia vastaanottavissa kunnissa – hankkeeseen.

Edistetään yhteisöllisyyttä tukevien menetelmien käyttämistä paikallistasolla tukemalla
kansalaisten ja kuntalaisten osallistamista ja osallistumista turvallisuustyön ja
rikoksentorjunnan suunnitteluun, toteutukseen ja arvioimiseen.
Levitetään rikoksentorjunta-avustuksilla valmistettuja oppaita
Hyvä kasvaa Järvenpäässä asukasliike laati yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa oppaan
toiminnastaan. Oikeusministeriö myönsi heille avustusta tätä tarkoitusta varten. Opasta levitetään
etupäässä sähköisessä muodossa ja se lisätään neuvoston verkkosivuille keväällä 2017.
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Osallistutaan Setlemanttiliiton kansalaistoiminnan toimikuntaan
Tästä toimenpiteestä luovuttiin Järg-Tärnon siirryttyä virkavapaalle
Osallistutaan Kanen työryhmätyöskentelyyn
Tästä toimenpiteestä luovuttiin Järg-Tärnon siirryttyä virkavapaalle
Selvitetään tarvetta rikoksentorjunnan koulutukselle
Tästä käytiin alustavia keskusteluja. Työtä jatketaan vuonna 2017 ja sihteeristö on jo tavannut
Laurea -ammattikorkeakoulun edustajia.

Uudistetaan rikoksentorjunnan verkkosivusto
Sivustoa on päivitetty ja uutena isona osiona avattu Hyvät käytännöt (ks. edellä). Vielä kesken on
rikoksentorjuntaneuvoston sivuston Rikoksentorjunta-osion uudistus, mutta se julkaistaan
alkuvuonna 2017. Teemasivustoilta (vakivallanvahentaminen.fi ja turvallisuussuunnittelu.fi) on
siirretty olennainen sisältö pääsivustolle, muttei vielä poistettu niitä verkosta.

Käynnistetään neuvoston Twitter-tili
Twitter-tili avattiin maaliskuun alussa. Palvelussa julkaistaan uutisia ja tietoa neuvoston
toiminnasta ja rikosten ennaltaehkäisystä.

Osallistutaan turvapaikanhakijoille annettavan turvataitokasvatuksen edistämiseen
Koulutuksessa on jo mukana runsaasti toimijoita, joten neuvosto katsoi parhaaksi luopua tästä
toimenpiteestä.

3. Neuvosto laatii kansallisen rikoksentorjuntaohjelman.
Valtioneuvosto antoi rikoksentorjuntaneuvoston asettamisen yhteydessä 10.9.2015 neuvostolle tehtäväksi
laatia uusi rikoksentorjuntaohjelma. Ohjelman toimenpiteet valmisteltiin yhdeksässä eri puolilla Suomea
toteutetussa työpajassa. Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto vastasi ohjelman valmistelusta. Rikoksentorjuntaneuvosto hyväksyi Turvallisesti yhdessä -ohjelman 16.6.2016 (Oikeusministeriön julkaisuja
30/2016). Ohjelma oli lausuttavana Lausuntopalvelu.fi:n kautta. Lausuntokierros päättyi 19.8.2016 ja
ohjelmasta saatiin vajaat 40 lausuntoa. Lausuntoja tuli kunnista, Kuntaliitolta, ministeriöistä, ministeriöiden
alaisesta hallinnosta, aluehallintovirastoista, järjestöistä, tutkimuksen piiristä ja yksittäisiltä kansalaisilta
kunnista. Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen rikoksentorjuntaohjelmasta 24.11.2016.
Ohjelma
keskittyy paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen
mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä.

4. Muuta toimintaa
Vuoden 2017 petosrikollisuusteeman valmistelu
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Valmistelua tehtiin yhdessä tutkimusjaoston ja työvaliokunnan kanssa. Petosrikollisuutta
käsittelemään perustetaan erillinen työryhmä valmistelemaan kuvausta petosrikollisuudesta ja
selvittämään nykyisiä ehkäisykeinoja ja niiden tehokkuutta sekä tekemään kehitysehdotuksia.
Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuminen
Sihteeristö osallistui 15.–16.9.2016 pohjoismaisen rikoksentorjuntaverkoston tapaamiseen.
Tapaamisesta raportoitiin rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirjeessä 6/2016.
Rikoksentorjuntaneuvosto oli edelleen mukana Pohjoismaisen kriminologisen yhteistyöneuvoston
(NSfK) koordinoimassa ryhmässä, joka julkaisee tieteellistä aikakauslehteä Journal of Scandinavian
Studies in Criminology and Crime Prevention.
Osallistuminen pohjoismaiseen hankkeeseen nuorten kokemasta väkivallasta lähisuhteissa
Hanketta varten kerättiin hyviä käytäntöjä Suomesta rikoksentorjuntaneuvoston verkostokirjeessä
5/2016. Suomesta saatiin kahdeksan hankkeen kuvaukset, joilla ehkäistään nuorten kokemaa
seurusteluväkivaltaa. Hankkeet käsittelivät mm. tietoisuuden lisäämistä aiheesta ja nuorten ja
ammattilaisten kouluttamista väkivallan tunnistamisesta ja avun hakemisesta.
Osallistuminen Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) toimintaan
Rikoksentorjuntaneuvosto edustaa yhdessä oikeusministeriön kanssa Suomea Euroopan
rikoksentorjuntaverkostossa. Suomen kansallisena edustajana EUCPN:ssä on Minna Piispa ja
varaedustajana Saija Sambou. Myös Mika Junninen oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta
osastolta osallistui EUCPN:n toimintaan kevätkaudella 2016.
EUCPN kokoontui Amsterdamissa, Hollannissa 12.–13.4.2016. Hollannin puheenjohtajuusteeman
mukaisesti ohjelmassa oli useita esityksiä järjestäytyneen rikollisuuden hallinnollisesta torjunnasta
perushallitustyön ohessa. Sihteeristö informoi hallitusta lukuisista meneillään olevista projekteista.
Asialistalla olivat myös edellisen vuoden ECPA kilpailun tuloste ja järjestelyjen arviointikyselyn
tulokset sekä Euroopan rikoksentorjuntakilpailun vuoden 2016 sääntöjen muokkaaminen että
sihteeristön projektirahoituksen hakeminen EU komissioilta.
EUCPN kokoontui Slovakian puheenjohtajuuskaudella 13.12.2016 Bratislavassa. Kokouksessa
käytiin keskustelua EUCPN:n keskeisistä yhteistyötahoista ja pyydettiin kansallisten edustajien
näkemyksiä heistä. Aiheena oli myös uusi Euroopan rikoksentorjuntakilpailun hankkeiden
arviointijärjestelmä, jossa painotettaisiin nykyistä enemmän hankkeista tehtyä tieteellistä arviointia.
Sihteeristö esitteli myös EUCPN:n verkkosivujen ja Twitterin seuraajamäärä. EUCPN:ltä tuli
syyskaudella 2016 kaksi julkaisua, aiheina kyberrikollisuus ja laittomien ampuma-aseiden kauppa.
Sihteeristö kertoi myös, että komission rahoituksen osuus EUCPN:n toimintarahoituksesta on
kaventunut. Tästä eteenpäin komissio vastaa 95% kuluista ja jäsenmaat yhdessä 5% osuudesta.
Osuus vaihtelee suuresti jäsenmaittain. Suomen osuus on suhteellisen pieni (noin 1300 euroa).
Osallistuminen Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun

Suomen ehdokas Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA) valittiin toimintavuonna kansallisen
kilpailun kautta. Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana oli vuonna 2016 ikääntyviin
kohdistuvien rikosten ehkäisy. Kilpailussa haettiin hankkeita, joilla pyritään parantamaan
ikääntyvien turvallisuuden tunnetta tai vähentämään taloudellista hyväksikäyttöä kuten petoksia tai
maksukorttirikoksia, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa kuten pahoinpitelyä, lääkkeiden
väärinkäyttöä tai hoidon laiminlyöntiä. Kilpailun voittajan valitsi rikoksentorjuntaneuvoston
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asettama raati, jonka jäsenet olivat neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, oikeusministeriö, johtaja
Risto Karhunen, Finanssialan keskusliitto ja tutkija Sari Jokinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voitti Suvanto-linja (Turvallisen vanhuuden puolesta –
Suvanto ry). Kansalliseen rikoksentorjuntakilpailuun ilmoittautui määräaikaan 31.8.2016 mennessä
neljä ehdokasta. Muut ehdokkaat olivat; Naapuruuspiiri (Helsingin kaupunki, yhdyskuntatyö),
Pelosta pois -hanke (Fingerroosin säätiö ja Turun kaupunki), ja Yhdessä mukana -hanke (Suomen
Setlementtiliitto).

Neuvoston kokoukset
Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa.
Ensimmäinen kokous oli 6.4.2016 Suomen kuntaliitossa. Kokouksessa Maahanmuuttoviraston
edustaja Olli Snellman kertoi vastaanottojärjestelmän ajankohtaisesta tilanteesta. Kokouksessa
käsiteltiin myös neuvoston tutkimusjaoston vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja käytiin läpi
rikoksentorjuntaohjelman etenemistä. Lisäksi neuvosto antoi lausunnon oikeusministeriölle vuoden
2016 valtionavustushakemuksista rikoksentorjuntaan.
Vuoden toiseen kokoukseen rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui 16.6.2016
Rikosuhripäivystyksessä. Kokouksen aluksi kuultiin millaisia parannuksia uusi rikosuhridirektiivi
tuo uhrien asemaan. Kokouksen keskeisin aihe oli kansallisen rikoksentorjuntaohjelman
hyväksyminen. Lisäksi kokouksessa täydennettiin paikallisen rikoksentorjuntatyön jaostoa ja
nimettiin raati valitsemaan Suomen kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voittaja, joka myös edustaa
Suomen Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa.
Vuoden kolmanteen kokoukseen neuvosto kokoontui Laurea Ammattikorkeakoulussa, Espoossa
28.9.2016. kokouksessa esiteltiin Suomen kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voittanut Suvanto
linja – hanke, joka myös edusti Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa joulukuussa
Bratislavassa. Kokouksessa esiteltiin myös alustavia tuloksia vastaanottokeskusten henkilökunnalle
tehdystä turvallisuuskyselystä ja yhteenveto kansallisen rikoksentorjuntaohjelman
lausuntokierroksen palautteesta.
Neljännen kerran rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui 20.12.2016 Suomen setlementtiliitossa.
Kokouksessa kuultiin esitys Oikeusministeriön TRUST – hankkeesta, jossa pyritään parantamaan
erityisesti hyviä etnisiä väestösuhteita. Kokouksessa hyväksyttiin neuvoston vuoden 2017
toimintasuunnitelma ja keskusteltiin vuoden 2017 ensimmäisessä kokouksessa asetettavasta
petostyöryhmästä. Lisäksi kokouksessa esiteltiin vuoden 2016 Euroopan rikoksentorjuntakilpailun
kolme parasta hanketta.
Rikoksentorjuntaneuvoston työvaliokunta kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa.

Neuvoston jaostojen toiminta
Tutkimusjaosto
Tutkimusjaoston kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Suurimman osan
työstään tutkimusjaosto käytti kolmeen tehtävään. Nämä olivat paikallisen turvallisuuskyselyn
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päivitys, vastaanottokeskusten henkilökunnalle toteutettu turvallisuuskysely ja
rikoksentorjuntakatsauksen valmistelun tukeminen. Jaosto osallistui myös Helsingin yliopiston
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (KRIMO) kehittämän ja ylläpitämän
arviointitutkimuksen tietokannan suunnittelutyöhön.

Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto
Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä seitsemän kertaa.
Jaosto keskittyi työssään erityisesti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman valmisteluun ja ohjelman
toimeenpanon suunnitteluun. Tämä piti sisällään myös paikallisten työpajojen suunnittelun, ohjelman
lausuntokierroksen valmistelun ja lausuntopalautteen läpikäymisen, ohjelman toimeenpanon
valmistelun sekä levittämisen paikallisten road show – tilaisuuksien muodossa. Jaosto kuuli myös
sisäministeriön vastuulla olevan sisäisen turvallisuuden strategian edustajaa strategian valmistelusta
ja yhteisistä rajapinnoista rikoksentorjuntaohjelman kanssa.

Viestintä
Rikoksentorjuntaneuvoston viestintä on ollut aiempaa aktiivisempaa vuonna 2016 liittyen
rikoksentorjuntaohjelman valmisteluun ja uuden viestintäsuunnitelman toteuttamiseen. Omia
lehdistötiedotteita julkaistiin useita, lisäksi verkkosivuilla julkaistiin muita uutisia ja ajankohtaisia
rikosten ehkäisyn asioita kerättiin uutiskirjeeseen, joka ilmestyi seitsemän kertaa vuonna 2016
(uutiskirjeen sähköpostijakelu on reilu 700, minkä lisäksi se julkaistaan verkossa). Lisäksi joulukuussa
pääsihteeri kirjoitti blogin uudesta kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta oikeusministeriön sivuille.
Twitterissä neuvosto on saanut hyvin näkyvyyttä.

Verkkosivustot ja uutiskirje
Rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivustoa (www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi) on uudistettu ja
teemasivustojen ylläpitämisestä luovuttu vuoden 2016 aikana. Rikoksentorjuntaneuvoston sivuja
ladattiin vuonna 2016 yli 100 000 kertaa (suomenkielisiä 73 000, ruotsinkielisiä 25 000 ja
englanninkielisiä 15 000 kertaa). Eniten kiinnostavat uutiset ja ajankohtaiset asiat ja tietyt kestoaiheet
kuten ikääntyviin kohdistuvien rikosten ehkäisy. Huomattavaa on ruotsinkielisten sivujen yllättävän
aktiivinen käyttö verrattuna suomenkielisiin, käyttäjät vaikuttaisivat olevan enimmäkseen kotimaasta.

Suomenkielisten sivujen latauksia 2016

Ruotsinkielisten sivujen latauksia 2016
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Haaste-lehti
Haaste-lehti ilmestyi suunnitellusti neljä kertaa vuonna 2016. Haasteessa 1/2016 teemana oli korruptio,
2/2016 seksuaalinen itsemääräämisoikeus, 3/2016 urheilu ja numerossa 4/2016 teemana oli
maahanmuutto.
Lehden sivutoimisena päätoimittajana aloitti nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia
Tampereen yliopistosta. Myös toimitusneuvoston kokoonpano muuttui 2016 alussa ja sen
puheenjohtajana aloitti rikosoikeuden professori Jussi Tapani Turun yliopistosta. Toimitusneuvosto
kokoontui vuonna 2016 viisi kertaa antamaan palautetta ja suunnittelemaan lehden sisältöä. Lehden
jakelu oli noin 2 500 kappaletta.
Lisäksi lehteä luetaan verkossa (www.haaste.om.fi). Verkossa julkaistaan noin kolmannes tuoreimman
painetun lehden sisällöstä ja loput seuraavan numeron ilmestyessä. Verkossa luetaan paljon vanhoja
artikkeleja sellaisista aiheista, joista käydään yhteiskunnallista keskustelua ja kestosuosikkia ovat
artikkelit, joihin on linkitetty mm. Wikipediasta. Uusimman numeron sisältö nousee listoissa vain
ilmestymiskuukausina. Haasteen ilmestymisestä lähetetään uutiskirje sen tilaajille sähköpostissa (jakelu
noin 800). Haasteen artikkeleja ladattiin verkkoversiosta lähes 100 000 kertaa vuonna 2016.

Haasteen verkkosivujen lataukset vuonna 2016.

Twitter
Rikoksentorjuntaneuvosto aloitti twiittauksen maaliskuussa. Twiittaus painottuu neuvoston toimintaan,
tutkimustiedon välittämiseen ja live-twiittaukseen seminaareissa yms. Vuoden lopussa seuraajia oli
noin 350 ja twiittejä oli julkaistu reilu 200. Neuvoston twiitit saavat aika hyvin näkyvyyttä ja niitä
jaetaan hyvin. Neuvoston twiittejä näytettiin Twitterin käyttäjien uutisvirroissa keskimäärin 15000
kertaa aktiivikuukausina (pl. lomakuukaudet). Suosituin yksittäinen twiitti rikoksentorjuntakilpailun
avauksesta näkyi yli 5000 käyttäjällä ja parin tuhannen näkyvyys oli useilla twiiteillä.
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Rikoksentorjuntaneuvoston ja sen eri elinten kokoonpanoja
Rikoksentorjuntaneuvoston kokoonpano
neuvoston kokoonpano toimikaudella 1.10.2015–30.9.2018
Puheenjohtaja:
kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski, Helsingin
syyttäjävirasto
Muut jäsenet
apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen,
oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto
lakimies Jani Kotoaro, Rikosseuraamuslaitos
poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaa
Poliisihallitus
sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö
Tarja Mankkinen sisäasiainministeriö, 16.12.2016
lukien poliisitarkastaja Heidi Kankainen
kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen, opetus- ja
kulttuuriministeriö
hallitusneuvos Ismo Tuominen,
sosiaali- ja terveysministeriö
kehittämispäällikkö Helena Ewalds,
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
erityisasiantuntija Päivi Kurikka,
Kuntaliitto
hallitussihteeri Matleena Haapala,
ympäristöministeriö
yliopistotutkija Martti Lehti,
Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja:
poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen,
Poliisihallitus
varajäsenet
erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen,
oikeusministeriö
hovioikeudenneuvos Pia Sandvik,
Helsingin hovioikeus
komisario Jarmo Heinonen, Helsingin poliisilaitos
kehittämispäällikkö Harri Martikainen,
sisäministeriö, sisäisen turvallisuuden strategia
opetusneuvos Kristina Kaihari,
Opetushallitus
hallitussihteeri Tapani Aaltela,
sosiaali- ja terveysministeriö
erikoistutkija Eeva Nykänen,
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
päällikkö Matti Koskinen,
Helsingin kaupunki
tutkija Sari Puustinen,
Aalto yliopisto
tutkimusjohtaja Janne Kivivuori,
Helsingin yliopisto
varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa,
Keskuskauppakamari
lehtori Reijo Lähde,
Laurea Ammattikorkeakoulu
johtaja Risto Karhunen,
Finanssialan keskusliitto
päällikkö Riku-Matti Lehikoinen,
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
perheasioiden asiantuntija Pia RosengårdAndersson, Folkhälsan

asiantuntija Kaisa Saario,
Keskuskauppakamari
psykologi Mari Koskelainen
Poliisiammattikorkeakoulu
asiantuntija Kaisa Saario,
Keskuskauppakamari
kehitys- ja strategiapäällikkö, Marja-Riitta Vest
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen,
Suomen Setlementtiliitto
erikoissuunnittelija Päivi Okuogume,
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
lakimies Marjut Vuorela,

asiantuntija Sami Puumala,
Kirkkohallitus
toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg,
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Vanhustyön keskusliitto

Rikosuhripäivystys

Rikoksentorjuntaneuvoston työvaliokunta
1.10.2015 toimikautensa aloittaneen neuvoston työvaliokunnan kokoonpano vuonna 2016
Puheenjohtaja: kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski, Helsingin syyttäjävirasto
Varapuheenjohtaja: Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, poliisihallitus
Muut jäsenet
apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen,
oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto
kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen,
sisäministeriö, sisäisen turvallisuuden strategia
erityisasiantuntija, Päivi Kurikka
Kuntaliitto
yliopistotutkija Martti Lehti,
Helsingin yliopisto
kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

varajäsenet
erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen
oikeusministeriö/demokratia-, kieli- ja
perusoikeusasioiden yksikkö
kehittämispäällikkö Harri Martikainen,
sisäministeriö, sisäisen turvallisuuden strategia
päällikkö Matti Koskinen,
Helsingin kaupunki, turvallisuus- ja
valmiusyksikkö
tutkimusjohtaja Janne Kivivuori,
Helsingin yliopisto
päällikkö Riku-Matti Lehikoinen,
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Neuvoston tutkimusjaosto (1.1.2016–30.9.2018)
Puheenjohtaja:
tutkimusjohtaja Janne Kivivuori, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
Jäsenet:
johtaja Risto Karhunen, Finanssialan keskusliitto
psykologi Mari Koskelainen, poliisiammattikorkeakoulu
lehtori Reijo Lähde, Laurea ammattikorkeakoulu, Espoo
erikoistutkija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
tutkija Sari Puustinen, Aalto yliopisto
asiantuntija Kaisa Saarinen, Keskuskauppakamari
tutkija Helena Huhta, Nuorisotutkimusverkosto
tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvist, Helsingin kaupungin tietokeskus
tutkija Jarmo Rinne, Tampereen yliopisto
Sihteeri:
erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

10/11

Neuvoston paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto (1.1.2015–30.9.2018)
Puheenjohtaja:
päällikkö Matti Koskinen, Helsingin kaupunki
Jäsenet:
komisario Jarmo Heinonen, Helsingin poliisilaitos
erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Kuntaliitto
toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen, Suomen Setlementtiliitto
kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen, oikeusministeriö
lakimies Jani Kotoaro, Rikosseuraamuslaitos
perheasioiden asiantuntija Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan
poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus
Sihteeri:
erikoissuunnittelija Saija Sambou, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Haasteen toimitusneuvosto 2016–2018
Puheenjohtaja:
Rikosoikeuden professori Jussi Tapani, Turun yliopisto
Varapuheenjohtaja:
Professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
Muut jäsenet:
yliopistotutkija Mikko Aaltonen, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
tutkijatohtori Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkosto
päällikkö Robin Lardot, Keskusrikospoliisi
valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto
erikoissuunnittelija Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitos
kaupungin lakimies Marjo-Riitta Pihlajamäki, Turun kaupunki
johtava sosiaalityöntekijä Jaana Vilpas, Vantaan sosiaalitoimisto
kehitysjohtaja Jaana Koivukangas, Rikosuhripäivystys
tietoturva-asiantuntija Mikael Albrecht, F-Secure Oyj
lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen, oikeusministeriö
pääsihteeri Minna Piispa, rikoksentorjuntaneuvosto
Neuvoston sihteeristö
Pääsihteeri, erikoissuunnittelija Minna Piispa
Erikoissuunnittelija Markus Alanko
Erikoissuunnittelija Regina Järg-Tärno (virkavapaalla 1.4.–31.12.2016, irtisanoutui 1.1.2017)
Erikoissuunnittelija Saija Sambou
Viestintäasiantuntija Riikka Kostiainen
Rikoksentorjuntaneuvos Jukka-Pekka Takala (jäi eläkkeelle 31.12.2016)
Suunnittelija Sonja Tanttari (9.5.2016–9.9.2016 ja 1.10.2016–28.2.2017)
Osastosihteeri Katriina Kiviharju
Harjoittelija Hanna Erkinjuntti (15.2–30.6.2016)
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