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Infotilaisuus oikeusministeriön 
valtionavustuksista rikoksia 

ehkäiseviin hankkeisiin

18.12.2019



Tervetuloa! – päivän ohjelma



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

=>HAUT AVAUTUVAT 7.1 (väkiv.seks.rikoll. kuntoutusohjelmat + radikalisaation ennaltaehkäisy)/ 
16.1.2020 (rikoksilla oireilevien nuorten toimintamalli + paikalliset rt-hankkeet)

Oikeusministeriön v. 2020 avautuvat 
valtionavustushaut rikosten ehkäisyyn liittyen



• OM:lle on osoitettu Marinin hallitusohjelmassa 2,5 MEUR /vuosi kolmivuotiselle hankkeelle 
(2020-2022). 
• HO: Rikollisuutta ja rikosten uusimista ehkäistään monipuolisin keinoin. Poliisin, syyttäjän, tuomioistuinten tai 

ulosoton kohtaamat henkilöt ohjataan myös muiden tarvitsemiensa palvelujen piiriin, kuten ulosotosta talous- ja 
velkaneuvontaan, poliisilta päihdehuoltoon tai väkivallan katkaisuohjelmiin, vankilasta ja 
yhdyskuntaseuraamuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä rikollisuutta ehkäiseviin kuntoutusohjelmiin. 

• Tavoitteena kehittää rikoksia ennaltaehkäiseviä palveluja ja niihin ohjautumista. 

• Erityisenä fokuksena vaikuttavien työmenetelmien kehittäminen rikosten ennaltaehkäisyyn, 
erityisesti väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn, rikoksilla ja päihteillä 
oireilevien nuorten auttamiseen ja uusintarikollisuuden ehkäiseminen.

• Hanke asetettu ajalle 1.12.2019-30.4.2023, sekä hankkeelle poikkihallinnollinen 
ohjausryhmä. 

• Hankkeessa rahoitetusta ohjelmista tullaan tekemään vaikuttavuus- ja prosessiarviointi 
hankkeen aikana. Oikeusministeriö tilaa ja suunnittelee tutkimuksen.  Rahoitusta saavien 
tahojen tulee sitoutua tekemään yhteistyötä arvioinnin toteuttajatahon kanssa.

Rikosten ennaltaehkäisyhankkeesta



Rikosten ennaltaehkäisyhanke – hankkeen 
eteneminen

2020:
*hanke ja projektiryhmät 

käynnistyvät
*rahoitettavat ohjelmat/pilotoinnit 

alkavat
*arviointitutkimus kulkee rinnalla

2021:
*uusi hankehaku vuoden alussa  
/kuntouttavat työmenetelmät

*nuorten mallin pilotoinnit jatkuvat

2022:
*viimeinen hankehaku ohjelmista

*hankkeet päättyvät, laaditaan laadull. 
kriteerit kuntoutusohjelmista

*nuorten mallin pilotoinnit päättyvät
*arviointitutkimus valmistuu, 

projektiryhmien toiminta päättyy

HANKE 
ASETET-
TU 1.12.
2019 

HANKE 
PÄÄTTYY 
30.4.2023

Ohryn 
kokous 

04/2020

Ohryn 
kokous 

11/2020

Ohryn 
kokous 
1/2021

Ohryn 
kokous 
2/2021

Ohryn 
kokous 
1/2022

Ohryn 
kokous 
2/2022

• väkivalta- ja seksuaalirikollisille tarkoitetut ohjelmat /valmisteleva projektiryhmä kokoontuu säännöllisesti 
hankkeen aikana

• rikoksilla oireilevien nuorten toimintamalli/ valmisteleva projektiryhmä kokoontuu säännöllisesti hankkeen 
aikana

Ohryn
kokous 
06/2020



•asettaa hankkeen ja sille ohjausryhmän

•koordinoi hanketta yhdessä ohjausryhmän kanssa

•OM/KRO:n osastopäällikkö tekee esittelystä päätökset hankkeessa rahoitettavista 
ohjelmista ja pilotoinneista

oikeusministeriö

•vastaa hankkeen kokonaistavoitteiden ohjaamisesta, seurannasta ja yhteensovittamisesta 

•asettaa tarvittavat projektiryhmät valmistelemaan hankkeen 1. ja 2 osiota

•käsittelee projektiryhmien esitykset rahoitettaviksi ohjelmiksi/pilotoinneiksi
ohjausryhmä

•valmistelevat väkivalta- ja seksuaalirikollisille tarkoitettujen ohjelmien kehittämistä ja 
rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointia

•vastaavat toimenpiteiden etenemisestä ja raportoivat työstään ohjausryhmälle

•ohjaavat ja seuraavat arviointitutkimuksen toteuttamista

projektiryhmät

•suunnittelee tutkimuksen yhdessä oikeusministeriön kanssa ja rekrytoi tarvittavan 
henkilökunnan

•analysoi hankkeissa kerätyn aineiston ja raportoi säännöllisesti työstään projektiryhmille

• tavoitteena tutkia kuntoutusohjelmien ja pilotointien vaikuttavuutta (oliko interventiolla 
vaikutusta osallistujien rikoskäyttäytymiseen) 

arviointitutkimuksen 
toteuttaja

Vastuut hankkeessa eri toimijoiden osalta

RAHOITETTAVAT 
OHJELMAT / 
PILOTOINNIT

-Vastaavat työn 
käytännön 
organisoinnista 
hankkeelle 
asetettujen 
tavoitteiden 
mukaisesti

-Vastaavat tietojen 
keruusta 
arviointitutkimusta 
varten

-Raportoivat 
säännöllisesti 
työstään hankkeen 
projektiryhmille



oikeus-
ministeriö

• julistaa rahoitushaut avoimeksi tammikuussa 2020 

• neuvoo hakijoita hakuajan aikana, ja vastaanottaa saapuneet hakemukset

työryhmä/

ohjausryhmä/ 
neuvosto

• Avustuslajista riippuen ko. hankkeen työryhmä / hankkeen ohjausryhmä / Rikoksentorjuntaneuvosto 
käsittelee, arvioi ja priorisoi saapuneet hakemukset.

• 01/2020 avautuvien hakujen osalta tämä tehdään helmi-maaliskuussa 2020.

oikeus-
ministeriö

• Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikkö tekee oikeusministeriön esityksen pohjalta 
lopulliset päätökset rahoitettavista hankkeista.

• Päätökset pyritään tekemään 01/2020 avautuvien hakujen osalta huhti-toukokuussa 2020.

• Oikeusministeriö tekee sopimukset rahoitusta saavien kanssa, ja valvoo avustusten käyttöä.

Päätöksenteko avustuksista



• 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?



• …löytyvät jälkikäteen osoitteesta 
https://rikoksentorjunta.fi/rikoksenehkaisyhankkeiden-avustushaku-
2020

• striimaustallenne katsottavissa saman sivun kautta myös tilaisuuden 
jälkeen.

Tämän tilaisuuden esitykset…

https://rikoksentorjunta.fi/rikoksenehkaisyhankkeiden-avustushaku-2020


OIKEUSMINISTERIÖ          JUSTITIEMINISTERIET    

Kiitos!

marianne.maki@om.fi



• 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
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.
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Kiitos!

minna.piispa@om.fi



• 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
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:
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Kiitos!

Hakuun liittyvät kysymykset: 
saija.sambou@om.fi



VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN 
HUOMIOINNISTA RIKOKSENTORJUNNAN 
SUUNNITTELUSSA

Janne Kivivuori, kriminologian professori, Helsingin yliopisto, pj., 
Rikoksentorjuntaneuvoston tutkimusjaosto

Oikeusministeriön infotilaisuus 18.12.2019



1 Toimenpiteen kuvaus

• Kuvaa toimenpide yksityiskohtaisesti

• Mitä toimia / kuntoutusta ryhmään kohdistetaan

• ”Annostelu”: tapahtumien aiottu määrä ja kesto

• Toimien luonne, esim. yksilö- vs. ryhmäkontaktit

• Toimenpiteiden alkamisajankohta ja konteksti

• Kuka/ketkä suorittavat intervention; heidän koulutuksensa

• Mahdollisen aiemman vaikuttavuustutkimusnäytön 

kuvaaminen

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista

Huom. samat näkökohdat soveltuvat tilanteisiin, joissa vaikuttamisen 
kohteena on aggregaattitason yksikkö (esim. kunta, naapurusto, koulu jne.) 
eikä yksilö



Rikoksentorjunnan vaikuttavuustutkimusta 
koostavia tietokantoja (esimerkkejä)

• Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta
(Rikoksentorjuntaneuvosto):
• https://rikoksentorjunta.fi/rikoksentorjunnan-

arviointitutkimuksen-tietokanta

• Campell Collaboration Crime and Justice Group
• https://campbellcollaboration.org/better-evidence.html

• Crimesolutions.gov (National Institute of Justice, 
USA)
• https://www.crimesolutions.gov/Programs.aspx

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista

https://rikoksentorjunta.fi/rikoksentorjunnan-arviointitutkimuksen-tietokanta
https://campbellcollaboration.org/better-evidence.html
https://www.crimesolutions.gov/Programs.aspx


2 Kohderyhmä

• Kuvaa mahdollisimman tarkasti, mihin ryhmään 
toimenpide kohdistetaan

• Määrittele tarkasti ikäryhmä, mahdolliset muut sosiodemografiset
rajaukset

• Määrittele tarkasti, mikä rikoskäyttäytyminen saattaa yksilön 
intervention piiriin

• Käytä rikoskäyttäytymisen määrittelyyn rikoslain rikosnimikkeitä 
(myös vaikka kyse olisi alle 15-vuotiaista)

• Miten ryhmä tulee intervention piiriin (viranomaisreitit, 
muut reitit)

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista



3 Tavoitteet

• Kuvaa hyvin selkeästi, mitä vaikutuksia toimenpiteellä pyritään saamaan aikaan 

kohderyhmässä. Täsmennä nämä tavoitetyypit:

• Rikosten väheneminen; määrittele tavoite selkeästi ja rikollisuuden määrälliseen 

muutokseen viitaten

• Mahdolliset muut tavoitteet (kuten sosiaalinen integroituminen koulutukseen tai 

työhön, hyvinvointi, päihdeongelmat, syrjäytymisen ehkäisy, subjektiivinen 

tyytyväisyys)

• Päätavoitteen tulee olla selkeästi määritelty rikosten väheneminen.

• Tavoitteita tai kohderyhmää ei muuteta arviointitutkimusvaiheen aikana.

• Arviointitutkimuksessa tutkimustaho suorittaa hypoteesien ennakkorekisteröinnin; 

hypoteesit nojaavat hankkeen tavoitteiden määrittelyyn ja kohderyhmään.

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista



4 Rikoksentorjunnallisen tavoitteen 
täsmentäminen

• Hankkeet tavoittelevat rikollisuuden vähentämistä; täsmennä 

tätä tavoitetta, esim.: 

• Mihin rikoslajiin / lajeihin toimenpide kohdistuu, käytä rikoslain 

rikosnimikkeitä

• Onko tavoitteena, että  henkilö lopettaa rikoksiin osallistumisen vai 

vähentää sitä

• Onko tavoitteena kohderikostyypin lakkaaminen ilman 

siirtymävaikutuksia, vai voiko kyseeseen tulla siirtymisvaikutukset 

(=henkilö siirtyy tekemään muuta, esimerkiksi lievempää rikollisuutta)

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista



5 Toimenpiteen toteuttamisvaiheen 
kuvaamissuunnitelma

• Kuvaa hakemuksessa, miten hanke dokumentoi toiminnan 
toteuttamisvaiheessa, esim.:

• Intervention osien toteutuminen / eteneminen yksilötasolla

• Interventioiden ajoittuminen päivätasolla (milloin kontaktit toteutuivat)

• Osallistumisessa tapahtuvat muutokset (mahdolliset keskeytykset, luopumiset 
jne.)

• Kuka / ketkä suorittivat interventiot

• Valmius integroida vaikuttavuustutkimuksen tarvitsemat tiedonkeruut toiminnan 
yhteyteen, yhteistoiminnassa tutkimustahon kanssa

• Informoidun suostumuksen hankkiminen toimenpiteeseen ja 
arviointitutkimukseen osallistumisen osalta, yhteistoiminnassa tutkimustahon 
kanssa

• Kustannukset ja mahdolliset muut relevantit seikat

• Sisällytä dokumentoinnin vaatima työpanos kustannusarvioon

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista



6 Skaalautuvuus

• Arvioi, kuinka monta henkilöä toimenpiteen kokeilun piirin

tulee tietyssä ajassa (esim. vuodessa)

• Tee alustava, kohderikoslajiin / lajeihin perustuva arvio siitä, 

mikä on torjuttavan ilmiön mittaluokka koko maassa 

• Tässä voi käyttää lähteenä esim. rikostilastoja, Rikollisuustilanne-

katsausta ja kokonaisrikollisuuden osoitinjärjestelmiä

• Kuvaa/arvioi toimenpiteen siirrettävyyttä, skaalautuvuutta ja 

toteuttamisintegriteettiä kokeiluvaiheen jälkeen

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista



Rikollisuuden määrän arvioinnin resursseja

• Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto:
• https://tilastokeskus.fi/til/rpk/

• Rikollisuustilanne 2018 (Krimo)
• https://helda.helsinki.fi/handle/10138/307111

• Kansallinen rikosuhritutkimus KRT (Krimo):
• https://helda.helsinki.fi/handle/10138/305388

• Nuorisorikollisuuskysely NRK (Krimo):
• https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/169509/Katsauksi

a_18_N%C3%A4si_2016.pdf?sequence=1

• Kouluterveyskysely (THL):
• https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-

hankkeet/kouluterveyskysely

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista

https://tilastokeskus.fi/til/rpk/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/307111
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/305388
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/169509/Katsauksia_18_N%C3%A4si_2016.pdf?sequence=1
https://thl.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely


7 Tutkimusasetelman huomiointi

• Toimenpiteen vaikuttavuus arvioidaan ryhmässä, johon toimenpidettä sovelletaan 
arviointitutkimuksen alkaessa

• Toimenpiteet pyritään arvioimaan mahdollisimman vahvan näyttötason 
tutkimusasetelmalla – ensi sijassa satunnaistetun koeasetelman avulla

• hankkeen interventioon soveltuviksi katsomat yksilöt (tai muut havaintoyksiköt) arvotaan koe-
ja verrokkiryhmään

• Jos satunnaistetun koeasetelman käyttö ei hakijatahon mielestä ole mahdollista, 
perustele tämä

• Hankkeen suorittama toiminnan dokumentointi on arviointitutkimustahon 
käytettävissä

• Valmius integroida vaikuttavuustutkimuksen tarvitsemat tiedonkeruut 
hanketoimintoihin yhteistoiminnassa tutkimustahon kanssa

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista



8 Arviointitutkimuksen huomiointi 
suunnitelmassa: yhteenvetoa

• Hakemuksesta tulee käydä ilmi selkeä myönteinen suhtautuminen 
vaikuttavuuden arviointiin; hanke vakuuttaa, että se tukee 
vaikuttavuusarviointia

• Arvioinnin suorittaa riippumaton tutkimustaho, joka tekee 
tutkimussuunnitelman

• Hanke luo dokumentaation ja yhteistyön avulla edellytykset 
arviointitutkimukselle, mm. mahdollistamalla ja tukemalla mahdollisimman 
korkean näyttötason tutkimusasetelmaa

• Hakemuksessa kuvataan, miten toimenpide dokumentoidaan yksilötasolla 
hyvin tarkasti

• Hanke tukee tutkimustahoa eettisen ennakkoarvioinnin prosessissa

Vaikuttavuusarvioinnin huomioinnista
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Kiitos!
janne.kivivuori@helsinki.fi
@jkivivuori
http://blogs.helsinki.fi/jkakiviv/

J. Kivivuori: Vaikuttavuusarvioinnin huomiointi



Väkivaltaisen ekstremismin
ennaltaehkäisyn hankerahoitus 2020-

erityisasiantuntija Mika Junninen



• 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)



• 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) 



• Rahoitettavien aihealueiden priorisointi (työryhmä)
• Haku (Vuonna 2020 rahoituksen hakuaika on: 7.1-18.2.2020, ja sen määrä 

on 200 000€ (valtionavustuslain 5§ erityisavustus) 
• Kansallisen yhteistyöryhmän asiantuntemusta hyödynnetään rahoitusta 

hakeneiden hankkeiden arvioinnissa, yhteistyöryhmä antaa suositukset 
rahoitettavista hankkeista 

• Suositusten pohjalta työryhmä priorisoi hankkeet
• OM esityksen pohjalta KRO osastopäällikkö päättää rahoituksen jaon. OM 

laatii sopimukset ja valvoo rahoituksen käytön.
• Vuoden 2021 rahoitushaku on syksyllä 2020, jatkossa rahoituspäätökset 

pyritään tekemään ennen vuoden vaihtumista. 
• Vuoden 2020 painopisteet ovat:

Rahoituspäätösprosessi



• 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
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- 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
erityisasiantuntija Markus Alanko



• Vammaisiin kohdistuvien rikosten torjunta

• Paikallisen turvallisuusviestinnän kehittäminen (media, rikoksenpelko 
ja turvattomuus)

• Myymälävarkauksien torjunta

Priorisoidut aiheet



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.

Yleistä tietoa haettavista avustuksista 



- Valtionavustusta haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella

- Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti hakijalle

- Valtionavustus maksetaan valtionavustuksen saajalle yhtenä tai useampana 
eränä

- Valtionavustus saadaan käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen 
tarkoitukseen

- Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle 
valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta 
tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta

- Valtionapuviranomaisella on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa 
ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja 
toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Avustuksen hakeminen ja käyttö



• Avustuksen käyttö raportoidaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. 
Hankkeista voidaan pyytää myös väliraportti (sama lomake)

• Mielellään oma seurantakohde kirjanpidossanne hankesuunnitelman 
tarkkuudella

• Avustuksen käyttö tulee olla aukottomasti seurattavissa jälkeenpäin: 

- Määräraha saatu 

- Mihin käytetty (palvelu, tavara, hlö) 

- Millä tositteilla maksettu 

- Kuinka paljon määrärahaa on jäljellä

Avustuksen käytöstä annettava selvitys



- Hankkeella on selkeä TAVOITE

- Yksityiskohtainen kuvaus ONGELMASTA → perusteltu hanke

- Hankesuunnitelma 

- yksityiskohtainen (myös ongelman rajaus)

- aikataulutettu (myös aloitukseen on varattu aikaa ja on varauduttu ongelmiin)

- on kartoitettu toimivia keinoja kyseiseen ongelmaan puuttumiseksi

- realistinen / toteutettavissa (myös tarvittava osaaminen)

- vaikutetaan esille tuotuun ongelmaan (ongelman mahdolliset aiheuttajat ja niihin 
puuttuminen, kohderyhmä, alue)

- Mahdollinen yhteistyö relevanttien tahojen kanssa

- Realistinen talousarvio

- On mietitty mitä hankkeen päättymisen jälkeen tapahtuu

Hyvän hakemuksen piirteitä



• https://oikeusministerio.fi/rahoitusohjelmat

• Sivuille päivitetään nyt käsiteltyjen hankehakujen hakuilmoitukset ja 
hakulomakkeet kunkin avustuslajin hakuajan alkuun mennessä.

Oikeusministeriön verkkosivut valtionavustuksista

https://oikeusministerio.fi/rahoitusohjelmat
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*avustukset rikoksenehkäisyhankkeen 
alla sekä avustukset paikalliseen 
rikoksentorjuntaan
erityisasiantuntija Markus Alanko
markus.alanko@om.fi

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