Tuetut rikoksentorjuntahankkeet 1998–2007
Myönnetyt avustukset 2007
Oikeusministeriö myönsi vuoden 2007 valtionavustusta 15 rikoksentorjuntahankkeelle:
1) Ensi- ja turvakotien liitto ry: Maahanmuuttajien nettiauttaminen (4.000€)
Hankkeen tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajataustaisille naisille, miehille ja lapsille tietoa
lähisuhdeväkivallasta ja auttajatahoista internetissä, www.turvakoti.net -sivustossa, helposti saavutettavalla
tavalla englannin ja venäjän kielellä.
1.

Järvenpään kaupunki: Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman pilotointi (36.500€)
Hankkeessa pilotoidaan kansallisen väkivallan vähentämisohjelmaa paikallisella tasolla Järvenpäässä.

2.

Kemijärven kaupunki: Väkivallaton koti 2007 – Perhe- ja lähisuhdeväkivallan varhaisen puuttumisen hanke
Itä-Lapissa (2.000€)
Hankkeen tavoitteena on nostaa esille perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanne Itä-Lapissa, valottaa sen syitä ja
tarjoaa toimintamallin väkivallan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen. Lopullisena tavoitteena on
vaikuttaa vaikenemisen ja salailun kulttuuriin, joka uusintaa väkivaltaa perheen ja parisuhteen sisäisenä
toimintamallina Itä-Lapissa.

3.

Kuopion seudun kihlakunnan poliisilaitos: Who Cares (9.500€)
Hankkeen tavoitteena on järjestää valistustilaisuuksia yläasteikäisille nuorille ja heidän vanhemmilleen
välittämisestä, kiusaamisesta ja perheväkivallasta sekä rakentaa oppimisympäristöä internetiin. Tarkoituksena
on myös suorittaa seurantaa tilaisuuksien vaikutuksesta Kuopion yliopiston toimesta.

4.

Lastensuojelun Keskusliitto: Älä lyö lasta -hankkeen arviointiin (30.000€)
Hankkeessa teetetään arviointitutkimus vuonna 2006 järjestetyn Älä lyö lasta -mediakampanjan
vaikuttavuudesta

5.

Linnalan nuoret ry: Lyömätön (4.000€)
Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajanuorten sekä heidän vanhempien sosiaalinen vahvistaminen sekä
suvaitsevaisuuden lisääminen maahanmuuttajien sekä valtaväestön välillä Savonlinnassa.

6.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry: Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja varhainen
puuttuminen (2.000€)
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry on kehittänyt paikallisesti vuosien 2004–2007 aikana
koulusovittelutoimintaa tamperelaisissa ala- ja yläkouluissa. Kasvatusaineiden opettaja ja opinto-ohjaaja Anna
Maija Nupponen on laatinut vertaissovittelua, sen taustaa ja teoriaa käsittelevän materiaalipaketin. Hankkeen
tavoitteena on yhdistää tämä teoriataustaa käsittelevä materiaali projektimme kokemukselliseen osaan
koulusovittelua käsittelevän kirjan julkaisemiseksi ja tiedon levittämiseksi mahdollisimman laajasti
valtakunnallisesti koulujen käyttöön.

7.

Monika-Naiset liitto ry: Maahanmuuttajataustaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja
tunnistaminen 2007–2009 (30.000€)
Hankkeen tarkoituksena on torjua piilorikollisuutta ja ennaltaehkäistä sukupolvelta toiselle siirtyvää väkivaltaa.
Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on räätälöidä palveluja saatujen kokemusten ja tietojen perusteella
väkivaltaa kokeneille maahanmuuttaja-taustaisille lapsille ja nuorille ja hakea niihin rahoitusta Rahaautomaattiyhdistykseltä.

8.

Naisten Linja Suomessa ry: Väkivaltaan puuttumisen kynnys matalammaksi (7.000€)
Naisten Linja Suomessa ry toteutti vuoden 2006 valtionavustuksella Älä sulje silmiäsi väkivallalta -hankkeen,
jonka tavoitteena oli madaltaa kansalaisten kynnystä puuttua lähipiirissään tapahtuvaan parisuhdeväkivaltaan.
Hankkeessa laadittiin pieni opasvihkonen, josta on koostettu myös lyhyt esite. Hankkeen tavoitteena on nyt
materiaalin kääntäminen ja levittäminen myös ruotsin, venäjän ja englannin kielillä.

9.

Porin kaupunki: Netti rikollisuuden mahdollistajana (7.000€)
Hankkeella ennaltaehkäistään ja puututaan internetin negatiiviseen käyttöön, opastetaan internetin

vastuulliseen käyttöön sekä lisätään internettietoutta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa nettikulttuurista
ja nuorten käytössä olevista nettipeleistä ja gallerioista, asiaan liittyvästä lainsäädännöstä sekä erilaisista
netinkäytön rajoitustoimista kuten lapsilukoista.
10. Porvoon kaupunki: Laillisuuskasvatus (2.000€)
Hankkeen tavoitteena on järjestää lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille lakitietouden
koulutustilaisuus sekä laatia laillisuuskasvatukseen liittyviä esitteitä 5–6-luokkalaisille ja 7–9-luokkalaisille.
11. Romano Missio ry: Valoisampi huomen – romaninuoret hyvien harrastusten pariin
(5.000€)
Hankkeen tavoitteena on järjestää romaninuorille toiminnallisia kerhoja pääkaupunkiseudulle.
12. Suomen Mielenterveysseura / Rikosuhripäivystys: Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhreille (9.500€)
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa käytännön oikeusopas sekä valistuskampanja väkivaltarikosten uhreille ja
lisätä tietoisuutta uhrin oikeuksista ja oikeusprosessista uhrin näkökulmasta.
13. Suomen Somaliland kehitys ja integraatio ry: Somalitaustaisten nuorten sosiaalistaminen yhteiskuntaan
(4.000€)
Hankkeen tavoitteena on somalitaustaisten nuorten myymälävarkauksien ja väkivallan ehkäisy. Lisäksi
hankkeessa pyritään ehkäisemään yksipuolisten etnisten ryhmien muodostumista.
14. Svenska Pensionärsförbundet r.f.: Kätketyt äänet (7.500€)
Hankkeen tavoitteena on nostaa ikääntyviin kohdistuva perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja sen ehkäisy kansalaisten
ja ammattilaisten tietoisuuteen ja huomion keskipisteeksi, lisätä ammattilaisten kiinnostusta ja valmiuksia
tämän ongelman hoitamiseen, rohkaista omaisia ja kanssaihmisiä puuttumaan väkivaltatilanteisiin sekä lisätä
ikääntyvien avun hakemista kokemaansa väkivaltaan. Ongelma on tämän väkivallan muodon suuri
piilorikollisuus. Kampanjan pitkän tähtäimen tavoite on vähentää parisuhdeväkivaltaa sekä lasten vanhempiinsa
ja ikääntyneisiin kohdistamaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä sekä vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon siten,
että ikääntyneiden palvelujen laatua, määrää ja resursseja lisätään.

Myönnetyt avustukset 2006
Määräaikana saapui 38 hakemusta. Oikeusministeriö myönsi vuoden 2006 valtionavustusta 14
rikoksentorjuntahankkeelle:
1.

Africarewo ry: INA – Itsenäiset Naiset (15.500€)
Hankkeen tavoitteena on jakaa maahanmuuttajanaisille tietoa heidän oikeuksistaan ja erityisesti siitä, mitkä lait
heitä Suomessa suojaavat.

2.

Asikkalan kunnan nuorisotoimi: Näppis-projekti (2.000€)
Hankkeen tavoitteena on nuorten näpistysten vähentämiseen tähtäävän Näppis-projektin toteuttaminen
Asikkalassa.

3.

Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus: Helsinki Safe City – Kaisaniemi
(3.000€)
Hankkeen tavoitteena on vähentää häiriökäyttäytymistä ja ennaltaehkäistä rikollisuutta Kaisaniemen puistossa
ja Rautatieasemalla Helsingissä.

4.

Helsingin kaupungin sosiaalivirastolle, nuorten päihdetyö, Klaari itäinen (14500€)
Nuorten päihteidenkäytön varhaisen puuttumisen tehostaminen -arviointihankkeeseen. Hankkeen tavoitteena
on vahvistaa moniammatillista poikkihallinnollista yhteistyötä nuorten päihteidenkäytön varhaiseen
puuttumiseen.

5.

Hämeenlinnan kaupungin perusturvakeskus (2.000€)
Lähisuhdeväkivaltaa kohtaavien työntekijöiden verkostofoorumin toteuttamiseen.

6.

Kuopion Seudun Mielenterveysseura Hyvä Mieli ry/Kuopion Kriisikeskus Miehisyyden naaraus -projekti
(9250€)
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla motivoivaa ja toimivaa lähisuhdeväkivallan hoitomallia
Naarajärven vankilaan ja sille jatkohoitoa siviiliin.

7.

Monika Naiset liitto ry: Perhetyö väkivallan ehkäisyssä (6.000€)
Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä pari- ja lähisuhdeväkivaltaa, kunniaan liittyvää väkivaltaa,
pakkoavioliittoja ja perheiden kriisitilanteita Suomessa asuvissa irakilaisissa perheissä kerhotoiminnan avulla.

8.

Monika Naiset liitto ry: Väkivallan erityispiirteiden tunnistaminen ja uhrien auttaminen
maahanmuuttajaperheissä (11000€)
Hankkeen tavoitteena on lisätä eri alojen ammattilaisten tiedollisia ja toiminnallisia valmiuksia kaikenlaisen
maahanmuuttajanaisiin ja -tyttöihin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa, hoitamisessa ja ehkäisemisessä
Mikkelin, Joensuun, Kotkan, Tampereen ja Espoon alueilla.

9.

Naisten Linja Suomessa ry: Älä sulje silmiäsi väkivallalta (4.750€)
Hankkeen tavoitteena on madaltaa kansalaisten kynnystä puuttua lähipiirissään tapahtuvaan pari- ja
lähisuhdeväkivaltaan.

10. Oulun seutu: ilkivallan vähentämishanke (2.000€)
Hankkeen tavoitteena on järjestää ilkivallan vähentämiseen tähtäävä kiertävä ilkivallan kustannukset -näyttely.
11. Pienperheyhdistys ry: Jakomäen ilkivallan ehkäisy 2006–2007 (27.000 €)
Hankkeen tavoitteena on ilkivallan vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen Jakomäessä yhteistyössä alueen
keskeisten toimijoiden kesken.
12. Suomen Somaliliitto ry: Pois kadulta -hanke (5000€)
Hankkeen tavoitteena on somalitaustaisten nuorten tekemien rikosten ehkäisy aktivoimalla kadulla aikaansa
viettäviä nuoria.
13. Tukinainen ry: Ehkäise mahdollinen rikos – estä raiskaus (5.000€) Hankkeen tavoitteena on toteuttaa alle 30vuotialle nuorille suunnattu raiskauksia käsittelevä tiedotuskampanja. (hankkeen vanha nimi oli Raiskaus on
rikos ihmisyyttä kohtaan).
14. Vaasan ensi- ja turvakoti ry: Yhteistoimintamalli eläväksi -hanke (3.000€)
Hankkeen tavoitteena on perheväkivaltaan puuttumiseksi ja hoitoonohjaukseen tähtäävän Vaasan
yhteistoimintamallin käytön tehostaminen.

Myönnetyt avustukset 2005
Määräaikana saapui 12 hakemusta. Oikeusministeriö myönsi vuoden 2005 valtionavustusta 9
rikoksentorjuntahankkeelle:
1.

Ziwar kurdinaisten verkosto ry: Kurdinaisten ja maahanmuuttajanaisten rikostorjuntahankkeeseen
pääkaupunkiseudulle (4.500€)
Avustus käytetään kurdinaisten ja iranilaisnaisten omakielisen neuvontatoiminnan kehittämiseen sekä
rikosoikeudellisista asioista valistamiseen. Hankkeessa järjestetään kohderyhmälle neuvontaa kerran viikossa.
Joka toiseen osallistuu myös käsiteltävän alan asiantuntija. Neuvonnan pohjalta saatujen kokemusten
perusteella voidaan suunnitella erilaisia maahanmuuttajanaisille ja heidän järjestöilleen suunnattuja
koulutuksia. Viranomaisia kohtaan olevien pelkojen ja epäluulojen sekä tietämättömyyden hälventämiseksi
järjestetään tutustumiskäyntejä eri viranomaistahoille.

2.

Africarewo ry: Maahanmuuttajanaisten rikostorjuntahankkeeseen pääkaupunkiseudulle / afrikkalaisnaiset
(3.500€)
Avustuksella edistetään afrikkalaisnaisten tietoisuutta oikeuksistaan luomalla omakielinen neuvontamalli, joka
voi tulevaisuudessa toimia muun itsenäisen rahoituksen avulla. Avustuksella tutustutetaan afrikkalaisnaisia
suomalaisiin viranomaisiin molemminpuolisen luottamuksen lisäämiseksi. Hankkeessa järjestetään
kohderyhmälle neuvontaa kerran viikossa. Joka toiseen neuvontakertaan osallistuu myös käsiteltävän alan
asiantuntija. Neuvonnan pohjalta saatujen kokemusten perusteella voidaan suunnitella erilaisia
maahanmuuttajanaisille ja heidän järjestöilleen suunnattuja koulutuksia.

3.

Monika-Naiset liitto ry: Seudullinen matalan kynnyksen palvelujen tarvekartoitus väkivaltaa kokeneille
maahanmuuttajanaisille (7.000€)
Projektin tarkoituksena on kartoittaa matalan kynnyksen palvelujen perustamisen tarvetta väkivaltaa kokeneille
maahanmuuttaja- ja vähemmistönaisille Oulussa, Turussa, Hämeenlinnassa ja Kemi-Torniossa.

4.

Suomalaisen Naisliiton Alatornion osasto ry: Naisten oikeus turvalliseen arkeen ja turvalliseen
tulevaisuuteen (14.500€)
Hankkeen tarkoituksena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja väkivaltaa kohdanneiden
tukeminen. Selvitetään naisiin kohdistuvan väkivallan ilmenemismuotoja, syitä sekä seurauksia

viranomaistahojen, kohteeksi joutuneiden ja väkivaltaa tehneiden näkökulmasta. Luodaan toimintamalli
ennalta ehkäisemiseksi ja väkivallan seurauksista selviämiseksi. Hankkeessa järjestetään seminaareja ja
koulutustilaisuuksia lainsäädännöstä ja erilaisista suojautumiskeinoista yleisen tietoisuuden lisäämiseksi.
Hanketta tehdään tunnetuksi tiedotusvälineiden avulla Kemi-Tornio alueella ja Lapin läänissä sekä Haaparannan
kunnan alueella. Medialle ja kansalaisille järjestetään informaatiotilaisuuksia projektin etenemisestä ja eri
vaiheista.
5.

KRIS-Suomi ry: Tsetti Fikkaan / Meidän Talli (10.000€)
Hankkeen tarkoituksena on nuorten vankila- ja rikoskierteeseen joutuneiden päihteettömän autoverstastilan
toiminnan käynnistäminen pääkaupunkiseudulla.

6.

Heinolan kaupunki: Välittäjä-projekti (5.000€)
Hankkeen tarkoituksena on muokata asenteita ja sitä kautta aikuisten ja nuorten käytöstä alaikäisten
alkoholinkäyttöä vastustaviksi. Hankkeessa käynnistetään asennekasvatuskampanja, joka tähtää alaikäisten
nuorten alkoholinkäytön vähentämiseen ja aloitusiän nostamiseen. Tavoitteena on aloittaa avoin keskustelu
siitä, ettei aikuisten tulisi missään tilanteessa hankkia tai välittää alaikäisille nuorille alkoholia. Eikä myöskään
nuorten tulisi yllyttää aikuisia kyseiseen rikolliseen toimintaan.

7.

TKK:n Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus: Turvallisuustavoitteinen rakennettu ympäristö koulutushanke (3600€)
Hankkeen tarkoituksena on järjestää erityisesti kuntien suunnittelutehtävissä työskenteleville
yhdyskuntasuunnittelijoille ja arkkitehdeille täydennyskoulutus, jossa tuodaan esille niitä keinoja, joilla voidaan
vaikuttaa arkirikollisuuteen ja rikoksenpelkoon. Tavoiteltu osallistujamäärä kurssille on 20 henkeä.

8.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry: Turvallinen koulu (20.000€)
MLL, OPH ja Poliisi tekevät yhteisen turvallisuusoppaan peruskoululaisten vanhemmille. Opas sisältää tietoa
sekä fyysisestä että henkisestä turvallisuudesta, esimerkiksi liikenneturvallisuudesta koulumatkalla ja
koulukiusaamisesta. Opas jaetaan lukuvuoden 2005/2006 alussa kaikille peruskoululaisten vanhemmille. Opas
tehdään sekä suomeksi että ruotsiksi. Opas on osa MLL:n, OPH:n ja Poliisin yhteistä koulurauha -ohjelmaa.
Opasta painetaan n. 600 000 kpl ja sen pituus on 12 sivua.

9.

Vaasan ensi- ja turvakoti ry: Väkivaltatyöntekijöiden verkostofoorum (2.000€)
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvä työntekijöiden verkostofoorumi Vaasassa syyskuussa 2005.

Myönnetyt avustukset 2004
Oikeusministeriölle saapui määräaikaan mennessä 26 avustushakemusta. Oikeusministeriö myönsi vuoden 2004
valtionavustusta 9 paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle:
1.

Africarewo ry: Tieto tukena (2.086€)
Hankkeen tavoitteena on järjestää koulutusta afrikkalaisille maahanmuuttajanaisille lakiasioista ja
tutustumiskäyntejä oikeuteen ja muihin lakiin liittyviin instansseihin. Hankkeen avulla kerätään myös
tietokansio.

2.

Espoon kaupunki: Viihtyisä ja turvallinen Espoon keskus (5.000€)
Hankkeen tavoitteena on Espoon keskuksen Suvelan ja Kirkkojärven kotialueiden sekä asema- ja liikekeskuksen
alueen turvallisuuden kehittäminen Safety-menetelmällä.

3.

Hämeenkyrön kunta: Samaistumisempatia-koulutus (16.000€)
Hankkeen päätavoitteena on saada väkivallanehkäisyohjelma levitettyä koskemaan kuntatasolla kaikkia lasten
ja nuorten kanssa työskenteleviä tahoja ja lasten vanhempia.

4.

Imatran kaupunki: Väkivallaton Imatra 2005 (5.000€)
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn teemavuosi. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä väkivaltaa ja siitä
aiheutuvia haittoja. Teemavuoden tavoitteena on myös luoda yhteisiä toimintamalleja ammattilaisten käyttöön
sekä muokata asenteita väkivaltaa vastustaviksi.

5.

Keravan kaupunki: Varpuke – varhainen puuttuminen (3.750€)
Hankkeen tavoitteena on varhaisen puuttumisen mallin levitys Keravalla, Järvenpäässä ja Tuusulassa.

6.

Riihimäen kaupunki: Turvallisuus tavaksi – varhainen puuttuminen (7.500€)
Hankkeessa käynnistetään talousalueen kattava moniammatillinen yhteistyö, jonka tavoitteena on varhaista
puuttumista koskevien toimintamallien luominen ja käyttöönotto.

7.

Turun kaupunki: Turvaturku-(30.000€)
Hankkeen tavoitteena on turvattomuutta aiheuttavien tekijöiden vähentäminen Aurajoen rannoilla,

kauppatorilla ja sen ympäristössä sekä Halisen lähiössä. Hankkeen tavoitteena on myös huumeongelman
vähentäminen etenkin vähentämällä uusiksi käyttäjiksi ryhtyvien määrää.
8.

Vaasan seurakuntayhtymä: Diakonissatyön turvallisuuden kehittäminen (10.000€)
Hankkeen tavoitteena on diakonissatyön turvallisuuden hallintakeinojen kartoittaminen, arviointi ja
pilottikokeilu, sekä kohdennettujen koulutustilaisuuksien järjestäminen suomeksi ja ruotsiksi.

9.

Vantaan kaupunki: Vantaan YKS-projekti, Hakunilan pilottihanke (5.000€)
Hankkeen tavoitteena on YKS-projektin kehittämän Safety-toimintamallin mukaisen toiminnan aloittaminen
Vantaalla. Hanke toimii Vantaan turvallisuustalkoot -rikoksentorjuntaohjelman alaisena. Hankkeessa tehdään
Safety-esiselvitys koko Vantaan alueella ja samanaikaisesti käynnistetään Hakunilan palvelualueen YKSpilottiprojekti.

Avustukset arviointihankkeille
Oikeusministeriö myönsi valtionavustusta neljälle hankkeelle joulukuussa 2004. Avustusta myönnettiin seuraaville
hankkeille:
·

Järvenpään kaupunki: 18 600 euroa Järvenpään keskustan pahoinpitelyjen vähentämiseen tähdänneen
Ravintola -projektin arviointiin.

·

Lastensuojelun Keskusliitto ry: 23 000 euroa Älä lyö lasta -viestintäkampanjan arviointiin vuodelle 2005.

·

Naisten Apu Espoossa ry: 25 000 euroa Perheväkivalta rikosprosessissa -mallin arviointiin.

·

Vaasan seurakuntayhtymä: 11 000 euroa Diakoniatyön turvallisuuden kehittämishankkeen arviointiin.

Myönnetyt avustukset 2003
Hakukierroksella tuli määräaikaan mennessä kaiken kaikkiaan 41 hakemusta. Oikeusministeriö myönsi 2003
valtionavustusta 12 rikoksentorjuntahankkeelle:
1.

Espoon kaupunki: Leppävaaran hyvinvointihanke (16.000€)
Hankkeen tavoitteina on mm. turvallisuuden parantaminen, paikallisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja
nuorten ongelmakäyttäytymisen ehkäisy.

2.

Kemijärven kaupunki: Kemijärven turvallisuuskampanjat 2003 -hankkeen huumevalistuskampanja (1.500€)
Kampanjan tarkoitus on parantaa valmiuksia kohdata päihteiden ja huumeiden käyttäjiä asiakastilanteissa.

3.

Kouvolan seudun kuntayhtymä: Turvallisuusverkosto -hanke (3.200€)
Projektissa käynnistetään moniammatillinen seudullinen yhteistyö, jonka tavoitteena on huumeiden käyttöön
liittyvän rikollisuuden vähentäminen ja ehkäisy. Avustuksella järjestetään kuntiin perustetuille
turvallisuustyöryhmille verkostotyö- ja tukikoulutusta.

4.

Lahden kaupunki: Varhaisen ja kokonaisvaltaisen puuttumisen malli -hanke (5 000 €) Hankkeessa luodaan ja
otetaan käyttöön kuntakohtaiset toimintamallit, joissa lasten ja nuorten tekemiin rikoksiin puututaan
välittömästi. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää nuorten rikoksia ja niiden haittavaikutuksia.

5.

Porvoon kaupunki: Vaarallisten kohteiden kartoitus (7.500€)
Hankkeen tarkoitus on kartoittaa fyysisen ympäristön kohteet, joissa on ongelmia turvallisuuden kannalta sekä
miettiä keinoja tilanteen ja olosuhteiden parantamiseksi. Hankkeeseen sisältyy turvallisuuden ja
turvattomuuden kartoitus kyselytutkimuksen avulla.

6.

Riihimäen kaupunki: Petu (Peltosaaren turvallisuus) (2.000€)
Tavoitteena on alueen asukkaiden, julkisen sektorin ja kauppojen välisen yhteistyön kehittäminen
ongelmakohtien (mm. juopottelu liikekiinteistöjen ympärillä, väkivalta, myymälävarkaudet) poistamiseksi ja
turvallisuuden parantamiseksi. Yhteistyöverkostolle järjestään koulutusta ja luodaan yhteinen toimintamalli
ongelmatilanteiden varalle.

7.

Salon Seudun Kehittämiskeskus kuntayhtymä (1.500€)
Hanke keskittyy turvallisuusyhteistyön kehittämiseen Salon seudulla. Seutukunnassa järjestetään kolme
turvallisuuteen liittyvää seminaaria, joissa esitellään turvallisuuden osatekijöitä, niihin vaikuttamista ja
verkotetaan eri toimijoita ja aktivoidaan heitä aloittamaan omia turvallisuutta parantavia hankkeita.

8.

Seinäjoen kaupunki: Fiilistä lakeuspuistosta (9.500€)
Hankkeen tarkoituksena on antaa tapakasvatusta, opettaa yhteistä vastuuta yhteisestä omaisuudesta, totuttaa
nuoria käyttäytymään sääntöjen mukaisesti ja luoda mahdollisuuksia toimia kaupungin yhteisissä tiloissa
sallitusti.

9.

Sotkamon kunta: Tolokku-hanke (5.000€)
Tarkoituksena on auttaa nuorta sopeutumaan vaikeuksiin ja löytämään omia vahvuuksia ala-asteelta yläasteelle
siirryttäessä sekä auttaa luokkaa ryhmäytymään. Hanke pitää sisällään useita eri osioita ja se toteutetaan eri
tahojen yhteistyöllä. Hankkeen seurantaraportin ja arvioinnin edellytetään tuottavan myös tietoa ongelman
laajuudesta ja luonteesta ja hankkeella mahdollisesti saavutettavista tuloksista.

10. Tampereen kaupunki: Varkaus jättää aina jäljet -opetusvideon toteuttaminen (5.000€)
Hankkeessa toteutetaan näpistysten torjuntaan liittyvän opetusmateriaali. Hankkeeseen osallistuvat Päihde- ja
sosiaalipoliklinikka Paussi, Tampereen kihlakunnan poliisilaitos, Tampereen Kauppakamari ja TV-Tampere.
11. Vaasan kaupunki: Vaasan opetustoimen turvallisuushanke (8.000€)
Hankkeen tarkoitus on suunnitella väkivallan seuraamuksista opetuspaketti, jonka avulla luokissa voidaan
pohtia mm. faktan ja fiktion eroja. Avustus käytetään pääasiassa videon tuottamiseen.
12. Yrittäjänaisten Keskusliitto ry: Ennakoi turvasi yrittäjänainen (24.000€)
Hankkeen tarkoitus on yrittäjänaisten opastaminen ennakoimaan yritystoimintaan liittyvät turvallisuusriskit ja
niiden mahdollinen estäminen. Hankkeessa järjestetään seminaareja, kerätään yrittäjänaisilta tietoa yrityksiin
liittyvistä väkivaltatilanteista sekä tuotetaan aiheeseen liittyvä tietopaketti.

Myönnetyt avustukset 2002
Hakemuksia tuli kaiken kaikkiaan 38. Oikeusministeriö myönsi vuoden 2002 valtionavustusta 9
rikoksentorjuntahankkeelle:
1.

Ensi- ja turvakotien liitto ry: Sovitteluun vai käräjille -opas (3.360€)
Hankkeen tarkoituksena oppaan suunnittelu, toteutus ja levitys.

2.

Heinolan kaupunki: VAKTI (vanhempien aktivointi) -projekti (5.100€)
Rahoitus myönnettiin teemapäivien kuluihin ja materiaalin tuottamiseen. Hankkeen tarkoituksena on aktivoida
oppivelvollisuusikäisten lasten vanhempia vapaaehtoistyöhön.

3.

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto HELKA ry: YKS-projekti (25.000€)
Hankkeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli kaupunkimaisten asuinalueiden arkirikollisuuden ja
rikospelon vähentämiseksi.

4.

Helsingin kaupunki/ sosiaalivirasto /sosiaalipäivystys: (20.000€)
Käyttörikoksesta päihdearviointiin, palveluohjaukseen ja puhutteluun -projektin projektityöntekijän
palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin myönnetty avustus. Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli nuoren
huumausaineiden käyttöön puuttumiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa huumausainerikollisuuden
sekä siihen liittyvän oheisrikollisuuden ja muiden sosiaalisten ongelmia vähentämiseksi. Projektissa toteutetaan
itsearviointi.

5.

Lammin kunta/ nuorisotoimi: Aikuisten Hanke Nuorisorikollisuuden Ehkäisemiseksi (AHNE) Lammilla,
Tuuloksessa ja Hämeenkoskella (3.000€)
Tavoitteena on synnyttää toimivat ammatilliset yhteistyöverkostot nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi, luoda
yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia nuorisotilaisuuksiin ja –tapahtumiseen sekä kouluttaa vapaaehtoistyöntekijöitä.

6.

Suomen Punainen Risti/ Turun vastaanottokeskus: Ressu, laillisuuskasvatusta vastaanottokeskuksen lapsille
ja nuorille (7.800€)
Projektin avulla autetaan lasten vanhempia säilyttämään vanhemmuus uudessa arvomaailmassa, puututaan
alkuvaiheessa lasten epäsosiaaliseen käyttäytymiseen sekä luodaan pysyviä toimintamuotoja
turvapaikanhakijoiden vastaanottoon.

7.

Tornion kaupunki: (12.000€)
Avustus myönnetty toimintamallin kehittämiseksi uusintarikollisuutta ennustavien tekijöiden tunnistamiseen ja
varhaiseen puuttumiseen sekä uusintarikollisuuden estämiselle vankien vapautumistilanteisiin. Haaparannan
kanssa tehtävään yhteistyöhön tulee hankkeessa kiinnittää erityistä huomiota.

8.

Vantaan kaupunki: Korso-Koivukylä -katuväkivaltahanke (16.500€)
Hankkeen tarkoitus on vähentää ja ehkäistä katuväkivaltaa ja vahingontekoja alueella.

9.

Vantaan kaupunki: (840 €) Rikoksentorjunta-sarjakuvan toteutukseen Vantaan Sanomissa.

Myönnetyt avustukset 2001

Oikeusministeriö myönsi vuoden 2001 valtionavustusta 11 paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle:
1. Alavuden kaupunki: Peräänkatsojaryhmä (30 000 mk)
Avustus myönnettiin viikonloppuisin nuorten tukena toimivan vapaaehtoisen aikuisryhmän perustamisesta
aiheutuviin kustannuksiin.
2. Asikkalan kunta: (25 000 mk)
Kunnan rikoksentorjunta/turvallisuussuunnitelman laatimisesta aiheutuviin kustannuksiin
3. Elävä kaupunkikeskusta ry: Kaupunkikeskustojen turvallisuus -hanke (100 000 mk)
Avustus myönnettiin hankkeen läpiviennistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
4. Lappeenrannan kaupunki: Kaupungin turvallisuussuunnitelma (15 000 mk)
Avustus myönnettiin kaupungin turvallisuussuunnitelman laatimiseen.
5. Laukaan kunta: Nuorten rikostorjuntaa Laukaan taajamissa -hanke (30 000 mk)
6. Ojamo-Seura ry: Turvallinen Ojamo -hanke (25 000 mk)
7. Rauman kaupunki /liikunta-nuorisotoimi: Rauman seutukunnan nuorten matka turvalliseen tulevaisuuteen hanke (30 000 mk)
8.Sysmän kunta: Kimppakyyti-hanke (20 000 mk)
9.Tampereen kaupunki: Tesoman turvallisuushanke (100 000 mk)
Avustus myönnettiin Tampereen turvallisuusohjelmaan sisältyvän Tesoman hankkeen kuluihin.
10.Tyrnävän kunta: Turvaa ja tukea Lakeudella 2001–2002 -hanke (25 000 mk)
11. Vantaan kaupunki: Vantaan turvallisuustalkoiden aluekoulutus (35 000 mk)
Hankkeiden tuloksellisuuden arviointi:Ylivieskan kaupunki: Nuorten rikoksia ehkäisevän toimintamallin arviointiin
Ylivieskassa ja sen seutukunnan alueella 50.000 mk.

Myönnetyt avustukset 2000
Oikeusministeriö myönsi vuoden 2000 valtionavustusta 14 paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle:
1.

Kemijärven kaupunki: Katupartiotoiminta (15 000 mk)

2.

Korsholman kunta (Korsnäs): Turvallisuussuunnitelma (10 000 mk)

3.

Lahden kaupunki/Lahden kihlakunta: turvallisuustalkoot -hanke (100 000 mk)

4.

Lumijoen kunta: Turvallisuuskysely (9 000 mk)

5.

Maalahden kunta (Malax): Turvallisuussuunnitelma (10 000 mk)

6.

Raahen kaupunki: Turvallisuusohjelma (35 000 mk)

7.

Raision kaupunki: Rikoksentorjuntaohjelma (45 000 mk)

8.

Ristiinan kunta: Kunnan turvallisuussuunnitelma (15 000 mk)

9.

Siilinjärven kunta: Nuorten juhlatapahtuma "No promilles - go lomilles" (10 000 mk)

10. Taipalsaaren kunta: Turvallisuussuunnitelma (15 000 mk)
11. Taipalsaaren Nuorisopalvelu ry: Etsivän työn kokeilutoimintaan (3 000 mk)
12. Tampereen kaupunki: Turvallisuusstrategian projektityö (80 000mk)
13. Tyrnävän kunta / Lakeuden seutukunta: Koululaiskysely (30 000mk)
14. Ylivieskan kaupunki: Rikoksenehkäisymallin kehitystyö (80 000 mk)
Hankkeiden tuloksellisuuden arviointi: Kokkolan kaupunki: Näppis-projektin analysointiin ja arviointiin 100.000 mk.

Myönnetyt avustukset 1999
Oikeusministeriö myönsi vuoden 1999 valtionavustusta 17 paikalliselle rikoksentorjuntahankkeelle:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Haminan kaupunki (10 000 mk)
Heinolan kaupunki (10 000 mk)
Helsingin kaupunki (30 000 mk)
Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki: Sosiaalilautakunnat (50 000 mk)
Hämeenlinnan kaupunki: Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitos (50 000 mk)
Kangasniemen kunta (20 000 mk)
Keravan kaupunki: Nuorisotoimisto (20 000 mk)
Konneveden kunta (6 000 mk)
Lahden kihlakunnan poliisilaitos (9 000 mk)
Mäntsälän kunta: Nuorisotoimi (30 000 mk)
Orimattilan kaupunki (30 000 mk)
Oulun kaupunki (35 000 mk)
Riihimäen kaupunki: Peltosaari-hanke (40 000 mk)
Vaasan kaupunki (50 000 mk)
Vaasan kaupungin pelastuslaitos (10 000 mk)
Peltolan koulun vanhempainyhdistys, Vantaa (8 000 mk)
Vehkalahden kunta (10 000 mk)

Myönnetyt avustukset 1998
Oikeusministeriö myönsi vuoden 1998 valtionavustustusta 9 rikoksentorjuntahankkeelle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Askolan kunta: Elämänhallinta-projekti (5 000 mk)
Helsingin kaupunki: Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta (130 000 mk)
Jämsän kaupunki: Nuorisotoimisto (35 000 mk)
Iisalmen nuorison tuki ry (100 000 mk)
Lieksan kaupunki (40 000 mk)
Nurmijärven kunta (45 000 mk)
Oulaisten kaupunki (15 000 mk)
Tampereen kaupunki: Turvallisuusstrategiaryhmä (45 000 mk)
Tampereen kaupunki: Turvallisuusstrategiaryhmä (50 000 mk)

