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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. Toimikauden painopisteet ovat:
1) Neuvosto vahvistaa rikoksentorjunnan tietopohjaa.
2) Neuvosto kehittää paikallista rikoksentorjuntatyötä.
3) Neuvosto laatii kansallisen rikoksentorjuntaohjelman.
Käsillä olevassa toimintakertomuksessa esitellään neuvoston vuoden 2017 toimintaa näiden
painopisteiden osalta.
Painopisteiden mukaisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

1. Neuvosto vahvistaa rikoksentorjunnan tietopohjaa
Kerätään tutkittuja hyviä rikosten torjunnan käytäntöjä
Rikoksentorjunta.fi –sivustolle avattiin syksyllä 2016 Hyvät käytännöt-osio. Kuvauksia on
runsaat 20 kpl. Työ on edistynyt hitaasti sihteeristö muiden työkiireiden vuoksi vuonna 2017,
mutta käytäntöjen 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.
Valmistellaan rikoksentorjuntakatsaus
Rikoksentorjuntaneuvosto asetti työryhmän (1.3.−31.10.2017), jonka tehtävänä oli selvittää
petosrikollisuuden tilannetta ja petosrikosten ehkäisyä Suomessa. Työryhmä kokosi työnsä pohjalta
rikoksentorjuntakatsauksen Petosrikollisuus ja sen ehkäisy, joka julkistettiin 18.12.2017.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160395
2. Neuvosto kehittää paikallista rikoksentorjuntatyötä
Neuvosto tukee paikallista rikoksentorjuntaa ja edistää rikoksentorjuntanäkökulman
huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Edistetään tietoon ja asukkaiden odotuksiin pohjautuvaa rikoksentorjuntaa
Kansalliseen rikoksentorjuntaohjelmaan kirjattiin toimenpiteiksi asukkaiden kuulemisen
edistäminen esimerkiksi turvallisuuskyselyiden ja turvallisuuskävelyiden käyttöä lisäämällä.
Ohjelman toimenpiteissä edistettiin myös kuntalain edellyttämien vanhus- ja vammaisneuvostojen
sekä nuorisovaltuustojen kuulemista sekä osallistuvan budjetoinnin menetelmän käyttöä
asukkaiden turvallisuutta koskevissa asioissa.
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Tampereen ja Rovaniemen kaupungit toteuttivat vuonna 2017 paikallisen turvallisuuskyselyn
yhteistyössä rikoksentorjuntaneuvoston kanssa. Näihin kyselyihin lisättiin myös petostyöryhmän
aloitteesta kysymyksiä petosrikollisuudesta. Itsenäisesti turvallisuuskyselyn toteuttivat ainakin
Vaasan ja Vantaan kaupungit. Kyselyn kysymykset löytyvät rikoksentorjuntaneuvoston
verkkosivuilta ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.
Asukkaiden kuulemisesta, osallistumisesta ja kehittämistarpeista saatiin tietoa vuonna 2017
toteutetun kunnille suunnatun kyselyn pohjalta. Näistä raportoitiin Haaste 3/17 artikkelissa ja aihe
oli esillä alueellisten seminaarien alustuksissa sekä mm. Kuntaliiton, Maaseutupolitiikan neuvoston
ja oikeusministeriön järjestämillä päivillä lokakuussa 2017. Asukkaiden kuulemisesta ja
osallistumisesta luennoitiin myös mm. Suomen Setlementtiliiton koulutuksissa
Oikeusministeriön myöntämien rikoksentorjunnan valtionavustusten
seuranta ja ohjaus
Rikoksentorjuntaneuvosto valmisteli oikeusministeriön myöntämän rikoksentorjunnan
valtionavun jakoa. Varoja oli käytettävissä 70 000 euroa. Vuoden 2017 haku suunnattiin
tukemaan kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutusta ja asukkaiden kuulemiseen, kuten
turvallisuuskyselyn tai –kävelyn toteuttamiseen.
Oikeusministeriölle saapui määräaikaan mennessä 16 avustushakemusta. Haettujen avustusten
yhteissumma oli 245901 euroa. Oikeusministeriö myönsi avustusta hakemuksissa esitettyihin
kustannuksiin seuraaville hakijoille:
1. Maahanmuuttajien Päihde- ja Mielenterveysongelma ry:lle 22000 euroa Rikoksista
irtautuminen ja yhteiskuntaan integroituminen -hankkeeseen
2. Romano Missio ry:lle 10000 euroa Teme apre – Romaninuorten tukityö -hankkeeseen
3. Suomen Pakolaisapu ry:n Naapuruussovittelun keskukselle 3000 euroa Naapuruussovittelun
käsikirjan levittäminen ja sovittelutyöotteen juurruttaminen yhteistyökumppaneille
-hankkeeseen
4. Suomen Setlementtiliitto ry:lle 20000 euroa Osallisuusmenetelmät paikallisen turvallisuudenja rikoksentorjuntasuunnittelun työkaluna -hankkeeseen
5. Fingerroosin säätiölle 13300 euroa Ikääntyneet ja talous -hankkeeseen
6. Lions Club Vantaa / Korso ry:lle 1700 euroa Tulevaisuuden Korso -hankkeeseen

Uudistetaan rikoksentorjunnan verkkosivusto
Uudistettu rikoksentorjunnan verkkosivusto avattiin 15.11.2017. Sivuston ulkoasu ja rakenne
uudistuivat ja sivuilla on uutta tietoa rikollisuudesta, rikosten ehkäisystä ja paikallisesta
turvallisuustyöstä. Myös ruotsinkielisellä sivustolla on runsaasti uusia sisältöartikkeleita.
Englanninkielistä sivustoa uudistettiin, mutta se on toistaiseksi suomen- ja ruotsinkielisiä
suppeampi.
Teemasivustoista (vakivallanvahentaminen.fi ja turvallisuussuunnittelu.fi) on siirretty olennainen
sisältö pääsivustolle, muttei vielä poistettu niitä verkosta.
Käynnistetään neuvoston Twitter-tili
Neuvoston Twitter-tiliä on päivitetty säännöllisesti ja seuraajia sillä oli loppuvuodesta 2017 noin
560. Palvelussa julkaistaan uutisia ja tietoa neuvoston toiminnasta ja rikosten ennaltaehkäisystä.
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3. Neuvosto laatii kansallisen rikoksentorjuntaohjelman.
Valtioneuvosto antoi rikoksentorjuntaneuvoston asettamisen yhteydessä 10.9.2015 neuvostolle
tehtäväksi laatia uusi rikoksentorjuntaohjelma. Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen
rikoksentorjuntaohjelmasta 24.11.2016. Ohjelma keskittyy paikallisen rikoksentorjuntatyön
kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen
rikosten ehkäisyssä.
Vuoden 2017 aikana sihteeristö toimintasuunnitelman mukaisesti levitti tietoa ohjelmasta mm.
rikoksentorjuntaneuvoston ja oikeusministeriön www-sivuilla tiedotteissa ja kahdessa
blogikirjoituksessa sekä Haaste-lehdessä ja erilaisissa sidosryhmätapaamisissa (esim.
oikeusministeriön avoimet ovat kansalaisille elokuussa).
Sihteeristö järjesti yhdessä aluehallintovirastojen kanssa alueelliset seminaarit (Vaasa
14.11.2016, Lappeenranta 6.3.2017, Tampere 22.3.2017, Rovaniemi 6.4.2017, Varkaus
26.4.2017, Turku 29.8.2017 ja Oulu 1.11. 2017). Lisää tietoa seminaareista
http://rikoksentorjunta.fi/seminaarit. Seminaareissa oli aihealueina rikosten ehkäisyn
sisällyttäminen kuntien strategiseen suunnitteluun ja sähköisen hyvinvointikertomuksen
hyödyntäminen suunnittelussa sekä rikoksentorjuntatyön rakenteet (ohjelman toimenpiteet 1,2,4
ja 8). Lisäksi seminaareissa käsiteltiin asukkaiden ja järjestöjen osallistamista rikosten ehkäisyyn
ja olemassa olevien osallisuuden rakenteiden (kuten alueraateja, aluefoorumeja, kaupunginosaja kyläyhdistyksiä, vammais- ja vanhusneuvostot, nuorisovaltuustot) hyödyntämistä työssä sekä
levitettiin tietoa hyvistä käytännöistä, joilla voidaan ehkäistä turvattomuuden tunteen
lisääntymistä ja dialogia edistävistä, restoratiivisista ja ongelman ratkaisuun tähtäävistä
menetelmistä (ohjelman toimenpiteet 23, 24 ja 25). Seminaareihin osallistui vajaa 300 henkeä.
Rikosten ehkäisyn nykytilaa kartoitettiin kunnille suunnatulla kyselyllä. Kysely lähetettiin
kaikkiin manner-Suomen kuntien (n=295) kirjaamoon Kuntaliiton kautta keväällä 2017.
Vastausprosentti oli 43 %. Raportti löytyy neuvoston sivuilta:
http://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514049/2017+Paikallinen+tahtotila+kuntoon/a4af
dc33-e217-4f23-92f0-34b0f956719f. Paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämisen yhteistyön ja
koordinoinnin näkökulma nostettiin erikseen esille Haaste 4/2017.
Sihteeristö käynnisti ohjelman toimeenpanon vuodelle 2017 ajoitettujen toimenpiteiden osalta.
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) toteutti selvityksen rikoksentorjunnan
kannattavuudesta, joka julkaistiin 28.6.2017 (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/195635).
Kotimaisen rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta on avattu ja tietokannassa on noin
20 tutkimusta. Tietoa tietokannasta on levitetty twitterissä ja Haaste-lehdessä 2/2017.
Sihteeristö osallistui sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun ja strategiassa viedään
eteenpäin turvallisuussuunnittelun sisällyttämistä maakuntien strategioihin sekä indikaattoreiden
kehittämistä suunnittelun tueksi. Sihteeristö osallistuu Kuntaliiton ja FCG:n työhön sähköisen
hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden kehittämisestä rikollisuuden osalta ja
turvallisuusvaikutusten arvioinnin mallintamiseen kunnallisen päätöksenteon tueksi. Asiasta on
järjestetty tapaamisia Kuntaliiton kanssa. Osana tätä työtä valmistuu opinnäytetyö sähköisen
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hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden hyödyntämisestä rikosten ehkäisyssä Laurea
ammattikorkeakouluun (harjoittelija Janina Arkko).
Sihteeristö valmisteli vuoden 2017 aikana yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa
verkkokoulutuksen rikoksentorjunnasta. Koulutus käynnistyy 7.2.2018.
Sihteeristö järjesti yhdessä Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen laitoksen kanssa kaksi
työpajaa rikosten ehkäisyä koskevan tiedon levittämisestä nuorisotyön järjestötoimijoille
(yhteensä noin 40 osanottajaa) sekä järjesti työpajan Nuori 2017 tapahtumassa (50 osanottajaa).
Työpajoissa on kartoitettu olemassa olevaa materiaalia ja tarpeita. Materiaalit kootaan neuvoston
verkkosivuille.
Sihteeristö tukee pieniä järjestöjä rikoksentorjuntaan tarkoitettujen valtionavustusten
hakemisessa. Lisäksi on selvitetty missä kaikkialla edistetään järjestöjen yhdenvertaisia
mahdollisuuksia hakea rahoitusta hankkeisiin, joilla pyritään ehkäisemään rikollisuutta ja
lisäämään turvallisuuden tunnetta ja kartoitettu tarvetta koulutuksen järjestämiseen.
4. Muuta toimintaa
Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuminen
Sihteeristö osallistui 11.−12. 5.2017 pohjoismaisen rikoksentorjuntaverkoston tapaamiseen
Islannissa. Kokouksessa kuultiin ajankohtaisista rikoksentorjunnan aiheista eri Pohjoismaissa,
esimerkiksi petosrikosten ehkäisystä ja nuorten käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa.
Tapaamisesta raportoitiin rikoksentorjuntaneuvoston uutiskirjeessä 3/2017.
http://rikoksentorjunta.fi/artikkeli/-/asset_publisher/rikoksentorjuntaneuvoston-uutiskirje-3-2017
Rikoksentorjuntaneuvosto oli edelleen mukana Pohjoismaisen kriminologisen yhteistyöneuvoston
(NSfK) koordinoimassa ryhmässä, joka julkaisee tieteellistä aikakauslehteä Journal of
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.
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.
EUCPN kokoontui Maltan puheenjohtajuuskaudella kaksi kertaa, 7.3.2017 ja 28.-29.6.2017 ja
kokousten yhteydessä järjestetyissä seminaareissa aiheina olivat kotimurrot ja taskuvarkaudet.
EUCPN kokoontui Viron puheenjohtajuuskaudella 13.12.2017 Tallinnassa. Kokouksessa esiteltiin
ensi vuoden toimintasuunnitelma, sihteeristössä käynnistyvät hankkeet sekä keskusteltiin
mahdollisesta EU-laajuisesta kampanjasta. Kokouksen yhteydessä oli 14.-15.12.2017
rikoksentorjuntakilpailu ECPA.
Osallistuminen Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun
Suomen ehdokas Euroopan rikoksentorjuntakilpailuun (ECPA) valittiin toimintavuonna kansallisen
kilpailun kautta. Kansallisen rikoksentorjuntakilpailun teemana oli vuonna 2017 kyberrikollisuuden
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ehkäisy. Kilpailuun osallistuvat hankkeet voivat keskittyä järjestäytyneeseen rikollisuuteen
kytkeytyvien verkkorikosten torjuntaan tai kyberturvallisuusuhkiin liittyvän tietoisuuden
lisäämiseen.
Kilpailun voittajan valitsi rikoksentorjuntaneuvoston asettama raati, jonka jäsenet olivat
erikoissuunnittelija Mika Junninen, oikeusministeriö, poliisitarkastaja Heidi Kankainen
sisäministeriö ja rikosylikomisario Timo Piiroinen keskusrikospoliisi. Kansallisen
rikoksentorjuntakilpailun voitti Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjepalvelu. Kansalliseen
rikoksentorjuntakilpailuun ilmoittautui määräaikaan 31.8.2017 mennessä neljä ehdokasta;
Informaatioturvallisuus-kurssi, ”Rakkauspetokset verkossa” (poliisi), Kyberin taskutieto – keskeisin
kybermaailmasta jokaiselle ja Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelu.
Neuvoston kokoukset
Rikoksentorjuntaneuvosto kokoontui vuonna 2017 neljä kertaa.
Ensimmäinen kokous oli 6.2.2017 Helsingin käräjäoikeudessa. Kokouksessa rikosylikomisario
Jari Illukka Helsingin poliisilaitokselta, kihlakunnansyyttäjä Kreetta Mäki-Kahra Helsingin
syyttäjävirastosta ja johtaja Risto Karhunen Finanssiala ry:stä alustivat petosrikollisuudesta.
Kokouksessa asetettiin petostyöryhmä ja hyväksyttiin neuvoston vuoden 2016 toimintakertomus.
Toinen kokous oli 29.5.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Kokouksessa
erityisasiantuntija Lauri Holmström sisäministeriöstä esitteli Sisäisen turvallisuuden strategian
tilannetta. Lisäksi esiteltiin petostyöryhmän tilannekatsaus ja kuntakyselyn alustavat tulokset ja
nimettiin kansallisen rikoksentorjuntakilpailun raati.
Kolmas kokous oli 2.10.2017 ympäristöministeriössä. Kokouksessa esiteltiin Suomen kansallisen
rikoksentorjuntakilpailun voittanut Nettivihjepalvelu, joka myös edusti Suomea Euroopan
rikoksentorjuntakilpailussa. Kokouksessa alusti toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio Porin
kaupungista aiheesta Turvallisuus tulevaisuuden kaupunkiympäristössä ja neuvoston vuoden 2018
teemaksi valittiin Lähiympäristön turvallisuus. Teema kattaa sekä rakennetun ympäristön
turvallisuuden, että asukkaiden osallistamisen oman lähiympäristönsä turvallisuuden parantamiseen
Neljäs kokous oli 11.12.2017 Finanssialalla. Kokouksessa esiteltiin petostyöryhmän
johtopäätökset ja kuntakyselyn suositukset sekä hyväksyttiin neuvoston vuoden 2017
toimintasuunnitelma.
Rikoksentorjuntaneuvoston työvaliokunta kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa.
Neuvoston jaostojen toiminta
Tutkimusjaosto
Tutkimusjaosto kokoontui vuoden 2017 aikana kolme kertaa. Vuoteen 2016 verrattuna
tutkimusjaoston työtaakkaa vähensi erityisesti se, että petosrikollisuuskatsausta laatimaan nimettiin
erillinen työryhmä. Kokouksissaan jaosto käsitteli rikoksentorjunnan kustannushyötyjä ja vuonna
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2018 aloitettavaa rikoksentorjuntakoulutusta. Jaoston keskusteli myös arviointitutkimuksen
tietokannasta ja antoi kommentteja petosrikollissuutta tarkastelevan työryhmän työstä.
Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto
Paikallisen rikoksentorjuntatyön jaosto kokoontui vuoden 2017 aikana kolme kertaa. Jaosto
keskittyi työssään kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toimeenpanoon liittyvän, kunnille
suunnatun kyselyn valmisteluun, toteuttamiseen ja tulosten raportointiin. Kysely lähetettiin
paikallisesta turvallisuussuunnittelusta ja rikoksentorjuntatyöstä vastaaville viranhaltijoille ja sen
avulla kartoitettiin rikoksentorjuntatyötä koskeva tilanne kunnissa vuoden 2017 alussa. Tuloksia
hyödynnetään myös ohjelman seurannassa ja se nosti esille kehittämistarpeita, joiden kanssa jaosto
jatkaa vuoden 2018 aikana.
Kyselyn tulosten mukaan rikoksentorjuntaa ja turvallisuussuunnittelua edistävistä rakenteista
(koordinaatio, yhteistyö) arvioitiin olevan monenlaista hyötyä. Raportissa esille nousi esille myös
koulutuksen tarve sekä kunnan luottamushenkilöille että viranhaltijoille.

Viestintä
Rikoksentorjuntaneuvoston viestintä on jatkunut vuonna 2017 aktiivisena eri kanavissa
rikoksentorjuntaohjelman toimeenpanon johdosta. Omia lehdistötiedotteita julkaistiin useita, lisäksi
verkkosivuilla julkaistiin muita uutisia ja ajankohtaisia rikosten ehkäisyn asioita kerättiin
uutiskirjeeseen, joka ilmestyi kahdeksan kertaa vuonna 2017 (uutiskirjeen sähköpostijakelu on
vajaa 700, minkä lisäksi se julkaistaan verkossa). Lisäksi maaliskuussa pääsihteeri kirjoitti blogin
uusista kuntavaaleista ja kuntien turvallisuustyöstä oikeusministeriön sivuille. Twitterissä neuvosto
on saanut hyvin näkyvyyttä.
Verkkosivustot ja uutiskirje
Rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivusto (www.rikoksentorjunta.fi) uudistui loppuvuodesta.
Uudistunut sivusto julkaistiin 15.11.2017. Marras-joulukuun ajalta ei ole käytettävissä uudistuneen
sivuston seurantatilastoja.
Neuvoston sivuja ladattiin 1.1.-31.10.2017 yhteensä n. 45 000 kertaa (suomenkielisiä 38 000,
ruotsinkielisiä 4 000 ja englanninkielisiä 3 000 kertaa). Eniten sivustolla kiinnostavat uutiset ja
ajankohtaiset asiat ja tietyt kestoaiheet kuten ikääntyviin kohdistuvien rikosten ehkäisy. Kävijät
ovat kiinnostuneita myös mm. avustuksista ja käytännön työvälineistä, kuten turvallisuuskyselyistä
ja -kävelyistä.
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Suomenkielisten sivujen lataukset 1−10/2017

Ruotsinkielisten sivujen lataukset 1−10/2017

Haaste-lehti
Haaste-lehti ilmestyi suunnitellusti neljä kertaa vuonna 2017. Haasteessa 1/2017 teemana oli
vapautuminen ja uusintarikollisuuden ehkäisy, 2/2017 ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisy,
3/2017 rankaiseminen ja numerossa 4/2017 teemana oli tulevaisuus.
Lehden sivutoimisena päätoimittajana jatkoi nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia
Tampereen yliopistosta. Toimitusneuvoston puheenjohtajana jatkoi rikosoikeuden professori Jussi
Tapani Turun yliopistosta. Toimitusneuvosto kokoontui vuonna 2017 neljä 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
kestosuosikkeja 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 noin 85 000
kertaa vuonna 2017.

Haasteen verkkosivujen lataukset vuonna 2017
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Twitter
Rikoksentorjuntaneuvoston twiittauksessa on painotettu neuvoston toimintaa, tiedonvälitystä
ajankohtaisista tutkimuksista, julkaisuista ja tapahtumista sekä mm. live-twiittausta seminaareista.
Vuoden lopussa Twitter-tilin seuraajia oli noin 560 ja twiittejä oli julkaistu reilu 500. Neuvoston
twiitit saavat aika hyvin näkyvyyttä ja niitä jaetaan hyvin. Neuvoston twiittejä näytettiin Twitterin
käyttäjien uutisvirroissa keskimäärin 21000 kertaa kuukaudessa.

Rikoksentorjuntaneuvoston twiittien näyttökerrat kuukausittain 2017
Suosituin yksittäinen twiitti neuvoston nettisivuille kootuista hyvistä käytännöistä helmikuulta
näkyi yli 6000 käyttäjällä.

Toiseksi suosituin oli twiitti Turvaohjeita senioreille -oppaan päivityksestä syyskuulta. Se näkyi yli
5000 käyttäjällä. Myös rikoksentorjuntaohjelmaan liittyviä alueellisia seminaareja mainostava
twiitti helmikuulta keräsi noin 5000 näyttökertaa.

Muita suosittuja twiittejä vuodelta 2017 olivat mm. rikoksentorjuntakilpailun käynnistymisestä ja
oikeustajututkimuksen julkistamisesta kertovat twiitit. Molemmat keräsivät lähes 4000
näyttökertaa.
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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

Varapuheenjohtaja:
poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus

Muut jäsenet
apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen,
oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto
lakimies Jani Kotoaro, Rikosseuraamuslaitos

varajäsenet
erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen,
oikeusministeriö
hovioikeudenneuvos Pia Sandvik,
Helsingin hovioikeus
komisario Jarmo Heinonen, Helsingin poliisilaitos

poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaa
Poliisihallitus
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 30.9.2017 asti,
1.10.2017 lukien hallitussihteeri Hanna-Lena
Fallenius-Tuurihalme
ympäristöministeriö Matleena Haapalan tilalla.
yliopistotutkija Martti Lehti,
Helsingin yliopisto
asiantuntija Kaisa Saario,
Keskuskauppakamari
psykologi Mari Koskelainen
Poliisiammattikorkeakoulu
asiantuntija Kaisa Saario,
Keskuskauppakamari
kehitys- ja strategiapäällikkö, Marja-Riitta Vest
1.5.2017 asti ja 2.5.2017 lukien lakimies Thomas
Sundell Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen,
Suomen Setlementtiliitto
erikoissuunnittelija Päivi Okuogume,
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
lakimies Marjut Vuorela,
Vanhustyön keskusliitto

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 Rosengård-Andersson,
Folkhälsan
asiantuntija Sami Puumala,
Kirkkohallitus
toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg,
Rikosuhripäivystys
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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
poliisitarkastaja Heidi Kankainen
Sisäasiainministeriö

erityisasiantuntija, Päivi Kurikka
Kuntaliitto
yliopistotutkija Martti Lehti,
Helsingin yliopisto
kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 1.5.2017
asti ja 2.5.2017 lukien päällikkö Riku-Matti
Lehikoinen,Etelä-Suomen aluehallintovirasto

varajäsenet
erityisasiantuntija Maria Wakeham-Hartonen
oikeusministeriö/demokratia-, kieli- ja
perusoikeusasioiden yksikkö
kehittämispäällikkö Harri Martikainen,
11.9. asti ja 12.9. lukien strategiapäällikkö Ari
Evwaraye, sisäministeriö sisäisen turvallisuuden
strategia
päällikkö Matti Koskinen,
Helsingin kaupunki, turvallisuus- ja valmiusyksikkö
tutkimusjohtaja Janne Kivivuori,
Helsingin yliopisto
päällikkö Riku-Matti Lehikoinen,
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.5.2017 asti

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 Saario, Keskuskauppakamari
tutkija Helena Huhta, Nuorisotutkimusverkosto
tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvist, Helsingin kaupungin tietokeskus
tutkija Jarmo Rinne, Tampereen yliopisto
Sihteeri:
erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö
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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, 1.5.2017 asti ja 2.5.2017 lukien lakimies Thomas Sundell
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 30.9.2017 asti ja 1.10. 2017 lukien
turvallisuuskoordinaattori Satu Laukkanen, Espoon kaupunki
johtava sosiaalityöntekijä Jaana Vilpas, Vantaan sosiaalitoimisto 30.9.2017 asti ja 1.10.2017 lukien sosiaalityön
johtaja Anna Liakka, Kotkan kaupunki
kehitysjohtaja Jaana Koivukangas, Rikosuhripäivystys
tietoturva-asiantuntija Mikael Albrecht, F-Secure Oyj
lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen, oikeusministeriö
pääsihteeri Minna Piispa, rikoksentorjuntaneuvosto
Petostyöryhmä 1.3.−31.10.2017
Puheenjohtaja:
Johtaja Risto Karhunen Finanssiala ry.
Asiantuntijajäsenet:
Poliisitarkastaja Jyrki Aho (Poliisihallitus)
Rikoskomisario Hannu Kortelainen (Helsingin poliisilaitos)
Lehtori Reijo Lähde (Laurea-ammattikorkeakoulu)
Lakimies Jari Suurla (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)
Kihlakunnansyyttäjä Kreetta Mäki-Kahra (ajalla 1.3.−28.5.2017), kihlakunnansyyttäjä Maija Kurki
(29.5.−23.8.2017) ja apulaispäällikkö, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski (24.8.−31.10.2017) Helsingin
syyttäjävirasto.
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