
  

 
 

 

Turvallisuutta yhteistyöllä  

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 kuullaan hyvistä 
käytännöistä rikosten ehkäisemiseksi ja asukkaiden osallistamiseksi. Myös työpajoissa tarkastellaan 
rikosten ehkäisyyn liittyvää yhteistyötä, sen koordinointia ja tärkeyttä monesta näkökulmasta ja erilaisiin 
ilmiöihin liittyen.  

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. 

Seminaarin tauoilla alueen toimijoita ja järjestöjä pyydetään esittelemään toimintaansa seminaaritilan 
aulassa. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisesta näyttelypöydän tarpeesta. Päivän lopuksi 
palkitaan lupaavin ja innovatiivisin hanke, jolla rikoksia voidaan ehkäistä. Tapahtuma antaa eri toimijoille 
tilaisuuden toimintansa esittelyyn sekä verkostoitumiseen.  

Aika: Keskiviikko 26.4.2017 

Paikka: Varkaussali, Kauppatori 4, 78250 Varkaus 

OHJELMA 

Aamupäivän puheenjohtaja ylijohtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirastosta 
 
9.00  Aamukahvi tarjolla ja tilaisuus tutustua näyttelyihin 

9.30–9.45 Tilaisuuden avaus  
Ylijohtaja Sirkka Jakonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto  

9.45–10.15 Turvallisesti yhdessä – paikallinen rikoksentorjuntatyö ja sen edistäminen  
 Pääsihteeri Minna Piispa, rikoksentorjuntaneuvosto  

10.15–10.45 Huono-osaisuus ja osallisuus Itä-Suomessa 
 Sokra, aluekoordinaattori Itä-Suomi, Marjo Pulliainen  ja asiantuntija, tutkija, Anne 

Surakka 

10.45–11.15 Kuopion turvallisuussuunnittelun malli 

                       Turvallisuuspäällikkö Lauri Holappa, Kuopion kaupunki  

 

11.15–11.45 Asukkaat osallisina turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta edistämässä;  

 Turvaa maaseudulle – malli Pohjois-Karjalassa 

 Koulutuspäällikkö Tero Kuittinen, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos 

  

11.45–12.45 Omakustanteinen lounas (Hotelli Oskar) 



 
 
Iltapäivän puheenjohtaja johtaja Taina Rautio pelastustoimi ja varautuminen vastuualue, ISAVI 
 
12.45–14.15 Työpajat (kahvi tarjoillaan työpajoihin) 

1: Rikoksen ehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen koordinaatio ja yhteistyö   

Työpajassa suunnitellaan, miten rikosten ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen pitäisi 
organisoida paikallisesti, keiden pitäisi olla työssä mukana ja miten työtä pitäisi 
koordinoida, jotta päästäisiin mahdollisimman hyviin tuloksiin. Työryhmässä 
suunnitellaan myös, miten asukkaat ja järjestöt pääsevät mukaan työhön.  
Vetäjät/alustus: Lauri Holappa, Kuopion kaupunki ja Saija Sambou ja Minna Piispa, 
rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö.  

2: Päihteet osana syrjäytymistä ja rikoksia – Miten ennakoin rikoksen uhriksi 
joutumista  

Työpajassa käsitellään väkivalta- ja uhkatilanteiden ennakointia ja hallintaa siitä 
näkökulmasta, miten tärkeää on ennakointi ja tunnistaminen päihteidenkäyttäjien ja 
rikostaustaisten asiakkaiden/ihmisten kohtaamisessa, tapahtuipa toiminta 
järjestöissä tai viranomaistoiminnassa.  
Vetäjät/alustus: Teija Nuutinen, Varikko Itä-Suomi ja Anne Kejonen, ISAVI 

3: Vihapuheet ja ääriliikkeet  
 
Työpajassa suunnitellaan, miten vihapuhetta ja viharikoksia voidaan tunnistaa, 
ennalta estää, puuttua sekä samalla torjua ääriliikkeisiin rekrytoitumista. Miten 
toiminta tulisi organisoida yhteistyössä, keiden pitäisi olla työssä mukana ja kuka 
koordinoi toimintaa, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset. Olisiko 
Ankkuri-toiminnassa vastaus tähän? 
Vetäjät/alustus: Ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen, ylikonstaapeli Arto Tynkkynen, 
sosiaalityöntekijä Tuija Heimonen 
  

14.15–15.00 Työpajoissa koottujen ideoiden purku ja suunnitelma niiden edistämiseksi  

15.00–15.10 Lupaavimman ja innovatiivisimman rikoksentorjuntahankkeen palkitseminen 

15.10 Loppusanat ja tilaisuuden päätös 
 

Tervetuloa seminaariin 

Sirkka Jakonen    Minna Piispa    
Ylijohtaja    rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri 
Itä-Suomen aluehallintovirasto   oikeusministeriö 

Ilmoittautumiset 20.4.2017 mennessä tästä linkistä:  
https://www.webropolsurveys.com/S/47D08D297FCE4F75.par 

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