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RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN PROJEKTIKUMPPANUUSSEMINAARI

Rahoittajien puheenvuoroja: 
oikeusministeriön 

valtionavustuksista rikoksia 
ehkäiseviin hankkeisiin

6.2.2020



1)Hallitusohjelmassa OM:lle 2,5 milj. EUR rahoitus/vuosi rikoksia ennalta ehkäisevälle 
hankkeelle (hankekausi 2020-2022). Rahoituksesta 2,3 MEUR jaetaan valtionavustuksina:

=>yhteisöille (järjestöt, säätiöt, kunnat) vaikuttaviksi todettuihin ohjelmiin väkivalta- ja 
seksuaalirikosten ehkäisyyn

=> kunnille rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseen ja nuorten päihteiden käytön 
ennaltaehkäisyyn (rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointi)

2)Valtionavustukset väkivaltaisen radikalisaation ennaltaehkäisyä tukevaan toimintaan, 
jaossa yht. 200 000 EUR / v. 2020

3)Valtionavustukset paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin, jaossa yht. 70 000 EUR/ v. 2020

Oikeusministeriön v. 2020 avautuvat 
valtionavustushaut rikosten ehkäisyyn liittyen



• Avustukset väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisten kuntouttamiseen 
tarkoitetuille ohjelmille: 7.1.-18.2.2020

• Avustukset väkivaltaista radikalisaatiota ennalta ehkäiseville 
hankkeille: 7.1.-18.2.2020

• Avustukset rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin: 
16.1.-31.3.2020

• Avustukset paikallisille rikoksentorjuntahankkeille: 16.1.-31.3.2020

Hakuajat



• Tavoitteena kehittää ja lisätä seksuaali- ja väkivaltarikollisille 
tarkoitettuja ohjelmia valtakunnallisesti.

• Rahoitettavan ohjelman tulee perustua työmenetelmään, joka on 
todettu vaikuttavaksi (rikollisuutta vähentäväksi) joko kotimaisella tai 
kansainvälisellä tutkimuksella, tai muuhun strukturoituun 
menetelmään.

• Rahoitusta voidaan myöntää uuden ohjelman aloittamiseen tai 
olemassa olevan ohjelman levittämiseen uudelle paikkakunnalle.

• Ohjelman toteuttamisessa toivotaan moniammatillista osaamista ja 
laajaa kuntouttavaa otetta, jossa huomioidaan väkivaltaongelman 
lisäksi myös esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat.

Avustukset väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisten 
kuntouttamiseen tarkoitetuille ohjelmille
hausta vastaa: neuvotteleva virkamies Minna Piispa



• Ohjelman tulee soveltua joko omasta väkivaltaisuudestaan 
huolestuneille, rikoksesta epäillyille tai käytettäväksi myös 
vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntaseuraamusten yhteydessä tai 
rangaistusten täytäntöönpanon jälkeen.

• Toimijalla on oltava riittävä asiantuntijuus ohjelman sisällöistä. 

• Hankkeen tulee tehdä yhteistyötä laajasti esimerkiksi alueen kuntien 
ja kuntayhtymien sekä alueen seurakuntien, järjestöjen ja yritysten 
kanssa.



• Hankkeella oltava myös omarahoitusosuus (myös henkilöresurssi käy 
kuten RTN-hankkeissa).

• Hankesuunnitelmassa on kuvattava riittävällä selkeydellä ja 
tarkkuudella suunniteltu toiminta siten, että sen 
toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida.

• Hankesuunnitelmassa tulee kuvata työmenetelmän toteuttamisen 
lisäksi, miten asiakkaiden ohjautuminen ohjelmaan varmistetaan, 
arvioida asiakasmäärä vuositasolla, kertoa yhteistyösuhteet 
paikallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä esittää suunnitelma 
toiminnan vakinaistamiseksi hankekauden päätyttyä.



• Sisäisen turvallisuuden strategia (SM 2017, 40): toimintamalli 
rikoksilla oireileville nuorille. Toimintamallissa rikosprosessiin 
sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, 
ennaltaehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet 
koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. 

• TEAS- tutkimushanke Haikkola et al (2019): Kuka vastaa nuorten 
rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia 
palveluihin

• Kehittämistyöryhmän ehdotus (OM 2019:26) ja lausuntoyhteenveto 
(OM 2019:44)

Avustukset kunnille rikoksilla oireilevien nuorten 
toimintamallin pilotointiin
hausta vastaa: erityisasiantuntija Saija Sambou



• Nuoret, joita on epäilty syyllisiksi useampiin ja vakavampiin rikoksiin, 
ja joiden tilanteesta nuoren kohdanneella viranomaisella tai muulla 
toimijalla on herännyt erityinen huoli päihteiden käytöstä tai muusta 
uhasta, joka lisää syrjäytymisen ja rikosten jatkamisen riskiä.

• Rikoksilla oireilevat nuoret voivat olla myös alle 15-vuotiaita lapsia, 
jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta voivat tarvita 
tilanne- ja tarvearvion ja erityisiä palveluita.

Rikoksilla oireilevat nuoret



• Nuoren tarpeet ja tilanne. Nuoren tilanteen systemaattinen arviointi 
oikean tuen kohdentamiseksi.

• Viranomaisten ja järjestöjen monialainen yhteistyö

• Moniammatillinen tuki ja palvelut sekä nuorelle että perheelle, 
mahdollisuuksien mukaan yhdessä paikallisessa yksikössä

• Kokonaisvastuu nuoren ja perheen tilanteesta kuuluu yhdelle 
rikoksilla oireilevan nuoren asioihin erikostuneelle työntekijälle.

• Vastuutyöntekijä kulkee nuoren rinnalla koko prosessin ajan, ja 
ohjaa nuoren tarpeen mukaan erityispalveluihin.

Toimintamallin keskeiset periaatteet



• Toimintamallissa lapsen/nuoren tilanteesta kokonaisvastuussa oleva työntekijä on 
virkavastuulla toimiva sosiaalityöntekijä

• Riittävät yhteistyörakenteet muun muassa poliisin, päihde- ja 
mielenterveyspalveluita tuottavien tahojen, Rikosseuraamuslaitoksen, 
oppilashuollon ja järjestöjen kanssa voidaan varmistaa nuorten toimintamalliin 
ohjautumisen ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseksi.

• Hakijalla riittävä asiantuntemus toimintamallin keskeisistä periaatteista sekä 
rikoksilla oireilevien nuorten tilanteista ja heidän tarvitsemistaan palveluista 
silloin, kun nuorta tuetaan kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää.

• Hankesuunnitelmassa kuvataan riittävällä selkeydellä ja tarkkuudella 
toimintamallin toteutus siten, että sen toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida

• Sitoutuminen toteutukseen ja arviointiin

Toimintamallin toteuttaminen käytännössä 
edellyttää:



• Oikeusministeriölle on osoitettu hallitusohjelmassa rahoitus extremististen
rikosten ennaltaehkäisyn tehostamiseksi, alkaen 2020-

• Rahoituksella tuetaan erityisavustuksina väkivaltaisen radikalisaation
ennaltaehkäisyä tukevaa toimintaa ja toimintamallien kehittämistä sekä 
niiden vaikutusten arviointia (HO, kirjaus, dia 3).

• Avustukset on tarkoitettu väkivaltaista radikalisaatiota ehkäisevää työtä 
tekeville yhteisöille.

• Oikeusministeriö on asettanut työryhmän jonka tehtävänä on tukea ja 
toimia asiantuntijana avustuksen jakoprosessissa, toimikausi on 1.12.2019-
31.12.2021 (työn kuluessa toimintaa arvioidaan ja kehitetään uutta 
toimikautta ajatellen)

• Työryhmän kokoonpano on keskeiset asian torjuntaan liittyvät tahot (OM, 
SM, STM,OKM,RTN ja HKI YO radikalistiksi kasvava tutkimushanke)

Väkivaltaisen ekstremismin hankerahoitus  vuonna 2020
hausta vastaa: erityisasiantuntija Mika Junninen



• Kirjaus Marinin hallitusohjelmassa: ”radikalisaatiota ehkäistään 
viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöllä sekä tukemalla järjestöjen 
toimintaa. Järjestöjen tarpeellinen rahoitus ja ohjaus varmistetaan, 
jotta toiminta olisi pitkäjänteistä ja valtakunnallista. Tietoa palveluista 
levitetään eri viranomaisille, jotta apua tarvitsevat osataan ohjata 
sopivan avun piiriin.” (Hallitusohjelma 10.12.2019, s.78) 

• Vuoden 2020 painopisteet ovat:



• Hankkeet jotka vähentävät yksilöiden ja ryhmien radikalisoitumista ja 
osallistumista väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan paikallisesti.

• Torjuvat ja ehkäisevät väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnan 
vaikutuksia ihmisten asuin- ja elinympäristöihin sekä 
lisäävät turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

• Ehkäisevät ääriliikkeiden sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa toimintaa.

• Puuttuvat tekijöihin, jotka edistävät väkivaltaista radikalisoitumista, kuten eri 
väestöryhmien välinen vastakkainasettelu, rangaistava vihapuhe, rasismi ja syrjintä.

• Lisäävät tietoa siitä, miten kunnat voivat osana eri hallintokuntien perustyötä vähentää 
väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä lisäävien tekijöiden vaikutusta.

• Hyödyntävät paikallisesti tehtävässä työssä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten 
tuottamaa tietoa ja yhteistyömahdollisuuksia.

A) Ennalta ehkäistään väkivaltaista ekstremismiä ja 
radikalisoitumista paikallisesti (Kansallinen toimintaohjelma)



• Tavoitteena on, että nuoret ovat mukana väkivaltaisen 
radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisytyössä 
suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa. 

• Nuorten mahdollisuuksia ja kykyjä osallistua toimintaan 
lisätään vahvistamalla heidän osaamistaan ja 
vaikuttamismahdollisuuksiaan rauhan ja turvallisuuden 
kysymyksissä.

• Nuorten osallistuminen perustuu nuorten omaan toimintaan, 
viranomaiset ja muut aikuiset tukevat sitä tarvittaessa. 

B: Vahvistetaan lasten ja nuorten osallistumista väkivaltaisen 
ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn



- Oikeusministeriö myöntää vuosittain yhteisöille osarahoituksena 
avustuksia paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin. 

- Vuonna 2020 käytettävissä on 70 000 euroa

- Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia 
rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia 
resursseja rikoksentorjuntaan. 

- Avustusta voi hakea myös toteutettujen hankkeiden tulosten 
arviointiin.

Avustukset paikallisille rikoksentorjuntahankkeille
hausta vastaa: erityisasiantuntija Markus Alanko



• Vammaisiin kohdistuvien rikosten torjunta

• Paikallisen turvallisuusviestinnän kehittäminen (media, rikoksenpelko 
ja turvattomuus)

• Myymälävarkauksien torjunta

Priorisoidut aiheet



• Kunkin haun osalta on määritelty hakukohtaiset myöntöperusteet, 
joissa on kuvattu ns. vähimmäisvaatimukset, mitä hakemusten tulee 
sisältää.

• Kaikissa rahoitushauissa arvioidaan:
• hankkeen sopivuus haun tavoitteisiin (relevanssi) ja tulosten hyödynnettävyys (esim. 

uusintarikollisuuden ehkäisyssä)

• hankkeen toteuttamiskelpoisuus (hankesuunnitelman realistisuus)

• hankkeen laatu (toteuttajan osaaminen ja kokemus aihealueelta)

• hankkeen vaikuttavuus ja arvioitavuus (onko hanke tutkittavissa oleva)

• kustannusten ja hyötyjen realistisuus

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?



https://oikeusministerio.fi/rikoksia-ehkaisevat-hankkeet

=>täältä löytyvät kaikkien edellä mainittujen avustuksien hakuilmoitukset

HUOM! Haettavana on erityisavustuksena myönnettäviä valtionavustuksia. 

Ne on kohdennettu käytettäväksi valtionavustuslain 5§ kohdan 2 mukaisesti 
hankeavustuksena kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai 
kehittämishankkeeseen taikka muuhun tarkoitukseltaan rajattuun 
hankkeeseen.

Oikeusministeriön verkkosivut valtionavustuksista

https://oikeusministerio.fi/rikoksia-ehkaisevat-hankkeet


www.oikeusministerio.fi

Facebook: facebook.com/oikeusministerio
Twitter: twitter.com/oikeusmin @oikeusmin

Käyntiosoite: Eteläesplanadi 10, Helsinki
Postiosoite: PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde: 029 516 001

OIKEUSMINISTERIÖ

Kaikissa avustushakuihin liittyvissä asioissa voitte olla 
yhteydessä:

*avustukset väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisten 
kuntouttamiseen tarkoitetuille ohjelmille, 
neuvotteleva virkamies Minna Piispa 
minna.piispa@om.fi

*avustukset kunnille rikoksilla oireilevien nuorten 
toimintamallin pilotointiin,
erityisasiantuntija Saija Sambou saija.sambou@om.fi

*avustukset rikoksenehkäisyhankkeen alla sekä 
avustukset paikalliseen rikoksentorjuntaan
erityisasiantuntija Markus Alanko
markus.alanko@om.fi

*avustukset radikalisaation ehkäisyyn 
erityisasiantuntija Mika Junninen
mika.junninen@om.fi

KIITOS!
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