
   
 

 

Turvallisuutta yhteistyöllä ja kansalaisten yhdenvertaisilla osallistumismahdollisuuksilla 

Turvallisuuden edistämiseen ja rikosten ehkäisyyn voivat osallistua kaikki. Hallituksen antama 
periaatepäätös kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta keskittyy paikallisen rikoksen ehkäisyn ja 
yhteistyön kehittämiseen. Seminaarissa esitellään hyviä käytäntöjä rikosten ehkäisystä, asukkaiden ja 
järjestöjen osallistamisesta ja turvallisuuden tunteen vahvistamisesta. Seminaarissa keskustellaan myös 
siitä, miten rikosten ehkäisy saadaan osaksi kunnan strategista päätöksentekoa.  

Seminaari on tarkoitettu kaikille tahoille, jotka osallistuvat rikosten torjuntaan, kuten opetus-, nuoriso-, 
sosiaali-, asunto- ja teknisen toimen sekä poliisin, järjestöjen ja asukasjärjestöjen edustajille. Myös 
kunnanvaltuutettuja, elinkeinoelämän ja seurakuntien edustajia toivotaan mukaan, koska heillä voi olla 
keskeinen rooli rikosten ehkäisyssä ja turvallisuuden tunteen edistämisessä. 

Seminaarin tauoilla Lappeenrannan ja seutukuntien toimijoita ja järjestöjä pyydetään esittelemään 
toimintaansa. Käytössä on pieni näyttelypöytä, joille varataan paikka kaupungintalolta seminaaritilan 
ulkopuolelta. Päivän lopuksi palkitaan lupaavin ja innovatiivisin hanke, jolla rikoksia voidaan ehkäistä. 
Tapahtuma antaa eri toimijoille tilaisuuden toimintansa esittelyyn sekä verkostoitumiseen. 

 

Aika: Maanantai 6.3.2017 

Paikka: Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, kh. Venla 

 

OHJELMA 

Aamupäivän puheenjohtaja päällikkö Riku-Matti Lehikoinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 

9.30-9.35 Tervetuloa  
Päällikkö Riku-Matti Lehikoinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto  

9.35-9.50 Avaus:  
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström  

9.50-10.20 Turvallisesti yhdessä – paikallisen rikoksentorjuntatyön edistäminen  
 Pääsihteeri Minna Piispa, rikoksentorjuntaneuvoston  

10.20-10.50 Yhdenvertaisuus  ja hyvät väestösuhteet turvallisuuden edistäjinä 
 Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, oikeusministeriöasiantuntija Panu Artemjeff 

10.50-11.20 Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä 
Asiantuntija Ville Nieminen, Kuntaliitto  

11.20-11.30 Keskustelu 

11.30-12.30 Omakustanteinen lounas 



12.30-14.00 Työpajat (kahvi tarjoillaan työpajoihin) 

1: Rikoksen ehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen koordinaatio alueella 
Työpajassa suunnitellaan, miten rikosten ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen pitäisi 
organisoida kaupungissa ja sitä ympäröivissä seutukunnissa, keiden pitäisi olla työssä 
mukana ja miten työtä pitäisi koordinoida, jotta päästäisiin mahdollisimman hyviin 
tuloksiin. 
Vetäjät: Saija Sambou ja Minna Piispa, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö 

2: Dialogia edistävät, restoratiiviset ja konfliktien ratkaisuun tähtäävät menetelmät 
Työpajassa esitellään erilaisia dialogiin ja restoratiiviseen ajatteluun perustuvia 
menetelmiä, joita voidaan käyttää erilaisten rikos- ja riita-asioiden ratkaisussa. Lisäksi 
pohditaan yhdessä, miten menetelmiä voitaisiin hyödyntää ja levittää paikkakunnilla. 
Vetäjät: Mari Kaltemaa-Uurtamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Reetta Ikonen, 

Sovittelu ry 

3: Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta 
Osallistavassa työpajassa turvallisuutta tarkastellaan hyvien väestösuhteiden -
työkalun avulla. Työkalulla pyritään vahvistamaan eri väestöryhmiin kuuluvien 
ihmisten yhteiseloa ja luottamusta heidän välillään. Osallistujien kanssa keskustellaan 
kuntalaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttavista tekijöistä ja siitä, mikä on 
osallistumismahdollisuuksien merkitys rikoksentorjunnassa. 
Vetäjät: Mia Luhtasaari ja Panu Artemjeff, oikeusministeriö 

 
Iltapäivän puheenjohtaja turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen, 
Lappeenranta 
  

14.00-14.40 Työpajoissa koottujen ideoiden purku ja suunnitelma niiden edistämiseksi  

14.40-14.50 Lupaavimman ja innovatiivisimman rikoksentorjuntahankkeen palkitseminen 

15.00 Loppusanat ja tilaisuuden päätös 
Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen, Lappeenranta 
 
 

Tervetuloa seminaariin, 

Minna Piispa     Ari-Pekka Meuronen 
Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri   Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö  
Oikeusministeriö    Lappeenrannan kaupunki  

Riku-Matti Lehikoinen  
Päällikkö  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Ilmoittautumiset  27.2.2017 mennessä tästä linkistä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/827507A1EE1CFC48.par. 

Lisätietoja seminaarista antaa Saija Sambou (saija.sambou@om.fi,  p. 0504093083). 
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