
  

 

 

Turvallisuutta yhteistyöllä ja kansalaisia osallistamalla- tilaisuus 

 

Turvallisuuden tunteen edistämiseen ja rikosten ehkäisyyn voivat osallistua kaikki. Hallituksen antama 
periaatepäätös kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta keskittyy paikallisen rikoksen ehkäisyn ja 
yhteistyön kehittämiseen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen. Seminaarissa keskustellaan siitä, miten 
rikosten ehkäisy saadaan osaksi kunnan strategista päätöksentekoa ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 
kuullaan hyvistä käytännöistä rikosten ehkäisemiseksi ja asukkaiden osallistamiseksi. 

Seminaari on tarkoitettu kaikille tahoille, jotka toiminnallaan edistävät rikosten ehkäisyä ja turvallisuuden 
tunnetta, kuten opetus-, nuoriso-, sosiaali-, terveys-, 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. 

 

Aika:  22.3.2017 klo 9.15–15.00 

Paikka:   Sisä-Suomen poliisilaitos, Tampereen poliisitalon auditorio, 5.krs  

Käyntiosoite Sorinkatu 12, Tampere. 

OHJELMA 

Aamupäivän puheenjohtajana toimii poliisipäällikkö Timo Vuola, Sisä-Suomen poliisilaitos.  
 

9.15–9.30 Tilaisuuden avaus ja johdatus päivään, kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest, 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

9.30–10.00 Avauspuheenvuoro: Mikä tekee kaupungista turvallisen? 
 Poliisipäällikkö Timo Vuola, Sisä-Suomen poliisilaitos   
 
10.00–10.30 Turvallisesti yhdessä – paikallisen rikoksentorjuntatyön edistäminen  
 Rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa, Oikeusministeriö 
10.30–10.40 Kommenttipuheenvuoro  paikallisen poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan 

näkökulmasta: ylikonstaapeli Virpi Kaltio, Sisä-Suomen poliisilaitos 
Kommenttipuheenvuoro: Turvallisuuden huomiointi kaupunkisuunnittelussa, Ulla-
Kirsikka Vainio, Nokia  

 
10.40–11.10 Sähköinen hyvinvointikertomus rikosten ehkäisyn työvälineenä  

Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri  
11.10–11.20 Kommenttipuheenvuoro: Suunnittelija, hyvinvointikoordinaattori  Tuula Salminen, 

Lempäälä ja Laatujohtaja, toimitusjohtaja Marja-Leena Parto-Koski , Sastamala 

11.20–11.30 Keskustelu 

11.30–12.30 Omakustanteinen lounas 



 
 
Iltapäivän puheenjohtaja Marja-Riitta Vest, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
 

12.30–13.00 Systemaattiset kansalaisten osallistamisen menetelmät turvallisuuden tunnetta lisää-
 mässä 
Tutkija Alisa Puustinen, Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja 

sotilaspedagogiikan laitos.  

13.00– 14.30 Työpajat (iltapäiväkahvi työpajojen yhteydessä)  

1. Varhainen tunnistaminen hyvinvoinnin lisäämisessä 
Vetäjä: projektityöntekijä Sari Laaksonen, Välittämisen koodi 

2: Järjestöjen työ haavoittuvien ryhmien uhriksi joutumisen estämisessä ja 
tunnistamisessa  
Vetäjä: Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, Pirkanmaan ELY 

3:  Miten järjestöt otetaan mukaan turvallisuus- ja rikoksentorjuntatyöhön? (3. 
sektori turvallisuuden osatekijänä-tutkimus) 
Vetäjä: Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jouni Perttula, Tampereen kaupunki  ja 
valmiuspäällikkö Valtteri Väyrynen, SPR  

14.30–15.00 Työpajoissa koottujen ideoiden purku ja askelmerkit 

15.00 Loppusanat ja tilaisuuden päätös 
Pääsihteeri Minna Piispa, Rikoksentorjuntaneuvosto 

 
 
 
Ilmoittautuminen 17.3.2017 mennessä osoitteeseen: 
koulutus.sisa-suomi@poliisi.fi 
 
Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-allergiasi kahvitarjoilua varte. 
 
Lisätietoja antavat kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest puh. o40-5396695 ja 
erikoissuunnittelija Saija Sambou, puh.050-4093083. 
 
 
 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
 
Minna Piispa   Marja-Riitta Vest 
Pääsihteeri   Kehitys- ja strategiapäällikkö 
Rikoksentorjuntaneuvosto  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 


