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Turvallisesti yhdessä. Kansallinen 
rikoksentorjuntaohjelma. 

• Valtioneuvoston toimeksianto laatia rikoksentorjuntaohjelma 

• Valtioneuvoston periaatepäätös 24.11.2016  

• Ohjelman tavoitteet: 
1. Selkeytetään rikosten ehkäisyn kytkeytyminen kunnan muihin 

suunnitelmiin  

2. Rikosten ehkäisyyn kytkeytyvän yhteistyön ja verkostoitumisen 
parantaminen viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja 
kansalaisten kanssa 

3. Lisätään rikoksentorjuntatyön osaamista paikallisella ja kansallisella 
tasolla 

4. Edistetään asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kuulemista rikosten 
ehkäisyn suunnittelussa  

5. Kehitetään kansalaisten osallistumista ja vaikuttamiskeinoja rikosten 
ehkäisyssä ja koetun turvallisuuden edistämisessä  
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• Paikallisen rikoksentorjuntatyön ja turvallisuussuunnittelun 
tilannekatsaus vuoden 2017 alusta 

• Rikoksentorjunnan organisointi, yhteistyö ja asukkaiden ja 
järjestöjen osallistuminen 

• Auttaa paikallisen rikoksentorjunta- ja turvallisuustyön 
kehittämistä 

• Mahdollistaa ohjelman toteuttamisen seurannan 

• Kyselyssä mukana 128 erikoista kuntaa tai kaupunkia 
(vastausprosentti 43%)  

• Paikallinen tahtotila kuntoon. Kysely rikoksentorjuntatyöstä 
kunnissa vuonna 2017. OM selvityksiä ja ohjeita 54/2017. 
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Kyselyn tavoite 



Miten rikosten ehkäisyä toteutetaan kunnassasi tällä 
hetkellä (n=127) 
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Miten rikosten ehkäisyä toteutetaan kunnassasi tällä 
hetkellä kunnan asukasluvun mukaan (n=127) 
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Miten hyvin seuraavat rikosten ehkäisyä koskevat väittämät 
pitävät mielestäsi paikkansa kunnassasi? (n=93) 
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Rikosten ehkäisy näkyy kunnan strategiassa

Rikosten ehkäisyä koskevat päätökset on saatu
osaksi kunnan talouden ja toiminnan

suunnitteluprosessia

Rikosten ehkäisyn tavoitteet perustuvat
käytettävissä olevan tilastollisen aineiston

analyysiin rikollisuusongelmista

Rikosten ehkäisyn tavoitteet perustuvat
asiantuntijoiden tietoon alueen

rikollisuusongelmista

Paikalliset tarpeet määrittävät rikosten
ehkäisytyön prioriteetit

Rikosten ehkäisyssä on kuultu asukkaita

Hyvin Huonosti En osaa sanoa/ei tietoa



Onko kunnassasi, seutukunnassasi tai maakunnassasi 
työryhmä, jonka vastuulla on rikosten ehkäisy (n=125)  
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Millaisia mahdollisia hyötyjä yhteistyössä toteutetulla 
rikosten ehkäisytyöllä on saavutettu kunnassa (n=78) 
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Onko rikosten ehkäisyssä kuultu seuraavia kuntalain 
velvoittamia elimiä? (n=107) 
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1. Rikosten ehkäisy ja yhteistyö osaksi kunnan rakenteita ja 
strategiaa 
• Valtakunnallisten ohjelmien yhteistyötä lisättävä 

• Turvallisuus on keskeinen elementti kuntalaisen hyvinvoinnissa ja 
paikallinen tahtotila on onnistuneen ja laaja-alaisen 
rikoksentorjuntatyön keskeinen elementti 

• Tarvitaan laaja-alaista vaikuttamistyötä! 

2. Asukkaiden ja järjestöjen kuulemisen ja osallistumisen 
lisääminen 
• Rikosten ehkäisy ja turvallisuuden lisääminen osaksi osallisuuden 

rakenteita 

• Tiedon vieminen viranomaisille ja paikallisten järjestöjen työn 
arvostaminen 

• Osallistuva budjetointi; rikoksentorjunta-avustukset 
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Jatkoa varten 



www.rikoksentorjunta.fi 

• uutisia rikollisuuden ennaltaehkäisystä 

• tietoa rikosten ehkäisyn menetelmistä ja 
mahdollisuuksista 

• rikoksentorjunnan hyviä käytäntöjä ja  

      työvälineitä paikallisen työn tueksi 

• julkaisuja rikoksentorjunnasta 

• tietoa rikoksentorjuntaneuvoston toiminnasta  

www.haaste.om.fi  

• Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Haaste-lehti 
käsittelee kriminaalipolitiikkaa ja 
rikoksentorjuntaa 

• Twitter: @rtneuvosto 
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Tietoa rikosten ehkäisystä  


