Tuetut rikoksentorjuntahankkeet 2008–2013
Vuonna 2013 myönnetyt avustukset
Kaikkiaan saapui 30 valtionavustushakemusta. Oikeusministeriö myönsi valtionavun rikoksentorjuntaneuvoston
esityksen mukaan seuraaville hankkeille:
1.Aseman Lapset ry: Katusovittelu-menetelmän arviointikokonaisuus (10.000€)
Hankkeen tavoitteena on toisaalta tuoda kokonaan uusi, välittömän puuttumisen sovittelumalli Suomeen, mutta myös
kouluttaa norjalaisen mallin mukaan nuorista vertaissovittelijoita.
2.Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry: Rikoksentorjuntaa selkokielellä (9.000€)
Hankkeessa puututaan maahanmuuttajien sellaiseen kulttuuriseen käyttäytymiseen ja siihen liittyviin Suomelle vieraisiin
normeihin, jotka selittävät erityisesti seksuaalirikollisuutta. Lisäksi hankkeessa käsitellään omaisuusrikoksiin liittyviä
ongelmia, kuten syrjäytymistä, yhteiskuntaan sitoutumattomuutta, työttömyyttä ja taloudellisia vaikeuksia.
3.Helsingin kaupunki: Tutkimus toisen polven maahanmuuttajien arjen turvattomuuskokemuksista Helsingissä
(10.000€)
Tutkimuksessa tarkastellaan toisen polven maahanmuuttajanuorten (15–29-vuotiaat) arjen turvattomuuskokemuksia.
Turvallisuuskyselyn avulla selvitetään, millaisia arjen turvallisuuteen liittyviä kokemuksia helsinkiläisillä toisen polven
maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on ja miten kokemukset vaikuttavat arkielämään ja julkisen kaupunkitilan käyttöön.
4.Jokilaaksojen pelastuslaitos: Turvakanava II-vaihe (15.000€)
Hankkeen pohjana käytetään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella toteutettua turvakanava.fi -turvallisuusportaalia.
Tavoitteena on kehittää turvallisuusportaali, joka toimisi liikkuvien ihmisten arjessa hyödyntäen mobiliteettia ja
paikkatietoa ollen samalla kaksisuuntainen informaatiokanava turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
5.KRIS-Etelä-Suomi ry: KRIS Nuoret Helsinki mentorointihanke (10.000€)
Hankkeessa kehitetään ja järjestetään toimintaa nuorille KRIS:n asiakkaille. Toiminnan pääpaino on vertaistuessa.
Tavoitteena on luoda tuki- ja palveluohjauspalveluita nuorille rikoksentekijöille ottaen huomioon kohderyhmän
erityisyyden ja haasteellisuuden. Kokemusasiantuntijuuden tavoitteena on ylläpitää uskoa ja toivoa muutoksesta sekä
näyttää mallia sen onnistumisesta.
6.Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry: Asukkaista turvaa toisilleen (30.000€).
Hankkeen tavoitteena on turvallisuudentunteen vahvistaminen asukkaiden keskuudessa neuvomalla asukkaita
turvallisiin käytäntöihin koulutusten ja tapahtumien avulla ja järjestämällä koulutustilaisuuksia liittyen turvalliseen
asumiseen, liikkumiseen, rikostentorjuntaan, toimintavalmiuksien omaksumiseen uhka- ja vaaratilanteissa. Hankkeessa
myös kartoitetaan erityisesti ikäihmisten kodeissa ilmeneviä turvallisuusriskejä, autetaan avun saamisessa ja tehdään
alustavia yksinkertaisia toimenpiteitä. Hankkeessa organisoidaan myös naapuriapua, joka edistää asukkaiden
osallistumista rikoksentorjuntatyöhön.
7.Romano Missio ry: Kiinni elämään – Phallo dzivibosta (7.500€)
Hankkeessa ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja huono-osaisuuden periytymistä mm. varhaisella puuttumisella,
opiskeluväylien kartoittamisella ja koulutuksen arvostuksen nostamisella romaniperheissä.
8.Suomen Icehearts ry: Isona töihin (10.500€)
Hankkeessa tuetaan sosiaalisesti vaikeassa asemassa olevia Icehearts-joukkueiden nuoria ja nuoria aikuisia työelämään.
Kohderyhmän nuorilla on monialaisia, kasautuvia ongelmia, eikä heillä ei ole edellytyksiä tai valmiuksia hakeutua
työharjoitteluun, kesätöihin tai työelämään itsenäisesti. He tarvitsevat rinnalla kulkemista ja yksilöllistä ohjausta.
Hankkeen tavoitteena on räätälöidä yksilöllisiä työkokemusmahdollisuuksia ja näin vahvistaa nuoren itseluottamusta
matkalla itsenäiseen työelämään.
9.Suomen Somaliland kehitys ja integraatio ry: Nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisy (8.000€)
Hankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorten väkivaltaista käyttäytymistä tarjoamalla tilalle muuta toimintaa ja tukea.
Hankkeessa tarjotaan eri etnistä taustaa edustaville nuorille mahdollisuus rakentavaan toimintaan yhdessä ja siten
pyritään vähentämään etnisten nuorisoryhmien muodostumista.
10.Vaasan kaupungin kasvatus- ja opetusvirasto: Kouluturvallisuuden edistäminen oppilaiden turvallisuuskävelyillä
(10.000€)
Hankkeessa kokeillaan turvallisuuskävelyt -menetelmää kolmessa alakoulussa. Turvallisuuskävelyiden avulla tehtävässä
kartoituksessa tuodaan esiin nimenomaan oppilaiden näkökulmia asioihin, osallistaen oppilaita laajasti ja mahdollistaen
monipuolisen raportoinnin, esimerkiksi valokuvien muodossa. Hankkeen tavoitteena on osaltaan tuottaa kuvaus
ongelmien nykytilasta. Hanke tuottaa koordinoidusti dokumentoitua tietoa koskien koulualueiden, sekä koulujen

lähiympäristön turvallisuustilannetta. Hankkeessa painotetaan lasten ja oppilaiden osallistamista, sekä heidän
näkökulmiensa huomioimista turvallisuusajattelussa ja -suunnittelussa.
11.Vantaan kaupunki: Koivukylän asemanseudun turvallisuushanke (20.000€)
Hankkeen tavoitteena on saada alueen eri toimijat sitoutumaan ja kehittämään asemanseutua alueen turvallisuuden ja
koetun turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Päätavoitteina on: (1) konkreettisten toimenpiteiden tekeminen
turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen kohentamiseksi; (2) kansalaisten vahvistaminen aktiiviseen osallisuuteen ja
toimintaan sekä vastuunottoon omasta ympäristöstään; (3) kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
alueellisessa kehittämistyössä; (4) keskinäisen luottamuksen, tuntemisen ja yhteisen kehittämisen pohjan vahvistaminen
alueen toimijoiden kesken (asukkaat, järjestöt, kaupunki, yritykset, poliisi, seurakunnat).

Vuonna 2012 myönnetyt avustukset
Kaikkiaan saapui 35 hakemusta. Oikeusministeriö myönsi valtionavun neuvoston esityksen mukaan seuraaville
hankkeille:
1.Aseman Lapset ry: Yhdistävä tekijä (20.000€)
Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa sektorit yhdistävää yhteistyötä/työparitoimintaa nuorten kohtaamisessa ja heidän
kanssaan toimimisessa julkisilla ja puolijulkisilla alueilla. Tavoitteena on myös häiriökäyttäytymisen, ilkivallan ja nuorten
keskinäisen väkivallan vähentäminen. Projektin pilottikohderyhminä ovat Sellon ja Kampin alueella aikaansa viettävät
10–18-vuotiaat nuoret.
2.Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö: Asunnottomien rikoksentorjunta (20.000€)
Hankkeen ensisijainen tavoite on Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluasukkaiden rikoskierteen katkaisu ja
ennaltaehkäisy. Lisäksi tavoitteena on arvioida toiminnallisuuden vaikutuksia rikoskierteen katkaisussa ja
ennaltaehkäisyssä. Rikos- ja päihdekierteen katkaisuun ei riitä pelkkä asunto, vaan elämään tarvitaan uutta
toiminnallista sisältöä. Kun kysymyksessä on ihmisryhmä, jolle rikokset ja päihteet ovat olleet elämäntapa jo vuosia, jopa
vuosikymmeniä, ei uudenlaisen elämänsisällön löytäminen onnistu ilman tukea ja opastusta. Hanke perustuu
tutkimustietoon ja yhteisötyömenetelmään (Cable).
3.Kris-Tampere ry: Vaihtoehto rikolliselle elämäntavalle vertaistuella (20.000€)
Hankkeen tarkoituksena on jalkautua kaupungille, kartoittaa rikollisten elämäntilannetta ja pyrkiä ohjaamaan heitä KRIStoimintojen ja muiden vastaavien palveluiden piiriin.
4.Kuopion kaupunki: Navigaattori (22.000€)
Hankkeen tavoite on rakentaa Kuopion kaupunkiin toimiva moniammatillinen yhteistyömalli, joka ottaa kopin nuorista
rikoksentekijöistä jo varhaisessa vaiheessa.
5.Lions Club Vantaa ja Korso ry: Korson keskusta-alueen turvallisuuden ja siistiytymisen lisääminen
turvallisuuskävelyn keinoin (1.000€)
Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa turvallisuuskävely Vantaan Korsossa ja suunnitella pimeään aikaan toteutettavaa
turvallisuuskävelyä. Hankkeessa laaditaan raportti huhtikuussa 2011 toteutetusta turvallisuuskävelystä ja suunnitellaan
pimeään aikaan tehtävän turvallisuuskävely sekä tuotetaan siitä raportti.
6.Liperin 4H-yhdistys ry: Työ Turvaksi (15.000€)
Hankkeen tarkoituksena on ennalta ehkäistä nuorten rikoksia ja katkaista rikoskierre ohjaamalla nuoret
työnohjaukselliseen työhön. Hanke työllistää rikoskierteeseen ajautuneita tai ajautumisriskissä olevia 14–29-vuotiaita
nuoria. Heille järjestetään työtä ja koulutusta työelämän pelisäännöistä ja vastuunotosta.
7.Satakunnan poliisilaitos ja Porin kaupunki: Väkivallan vähentäminen väkivallan tihentymäkartoituksen ja
yhteisöllisten toimien avulla (19.500 €)
Väkivallan vähentämishankkeen yhtenä tavoitteena on väkivallan tihentymien (ns. hot spottien) kartoittaminen eri
viranomaisten näkökulmasta, poliisille ilmoitettujen väkivaltarikosten kartoittaminen tekijän, uhrin ja
ympäristötekijöiden osalta sekä vaikuttaminen edellisten perusteella ilmeneviin seikkoihin viranomaisten ja muiden
tahojen yhteistyöllä niin, että väkivalta vähenee. Hanke aloitetaan väkivaltakeskittymien (hot-spots) kartoituksella, jossa
hyödynnetään usean eri viranomaisten tietoja. Hankkeessa on myös tavoitteena kehittää mittaristo tai indikaattoreita,
joiden avulla voitaisiin helpommin paikantaa ja seurata hot-spotteja. Hankkeen toisessa vaiheessa tavoitteena on
yhteistyössä puuttua väkivallan keskittymiin. Kyseessä on lähestymistapa, jonka menestyksen mahdollisuudet on
ulkomaisissa tutkimuksissa todettu ja joita on pidetty tärkeänä soveltaa myös Suomessa.
8.Tampereen yliopisto: Väkivallan vähentäminen Porissa väkivallan tihentymäkartoituksen ja yhteisöllisten toimien
avulla hankkeen arviointi (20.000€)
Edellisen hankkeen prosessiarviointi.

9.Äänekosken kaupunki: Puheen voimalla (2.500€)
Hankkeen tavoite on väkivallattoman ongelmanratkaisun edellytysten tukeminen Äänekosken työpajan nuorten
asiakkaiden keskuudessa. Kyseessä on pienimuotoinen hanke, jonka toimenpiteisiin arvellaan osallistuvan vuoden sisällä
25 nuorta. Rahoitettava osuus aiotaan integroida jo olemassa olevaan toimintaan. Äänekosken kaupungin työpajan
starttivalmennustoiminnassa on mukana nuoria, jotka kuuluvat rikoksentorjunnan näkökulmasta riskiryhmään, ja
monilla heistä on kokemusta väkivallasta ja sen seurauksista.

Myönnetyt avustukset 2011
Oikeusministeriöllle saapui määräaikaan mennessä 25 hakemusta. Oikeusministeriö myönsi valtionavun neuvoston
esityksen mukaan seuraaville hankkeille:
1.African Care Women ry: Oikeus sanoa ei (16.400 €)
Uudella hankkeella pyritään lähestymään kokonaisvaltaisesti kaikkia perheenjäseniä ja etenkin vastikään Suomeen
saapuneita maahanmuuttajia häpeärikosten torjumiseksi maahanmuuttajayhteisöissä. Toisaalta toimenpiteillä halutaan
laajentaa nuorten naisten ja tyttöjen liikkumatilaa, vahvistaa heidän kapasiteettia vaikuttaa omiin valintoihinsa ja luoda
heille vertaistukiryhmiä ja matalankynnyksen kanavia, joissa he voivat luottamuksellisesti ilmaista itseään ja kertoa
kohtaamistaan uhkatilanteista.
2.Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry: Lähiöväkivaltaa vastaan Vantaalla (10.000€)
Avustuksella saatiin jatkoa vuonna 2010 tukea saaneelle hankkeelle. Hankkeen tarkoitus on tukea erityisesti naisia niissä
ongelmissa, jotka tuottavat väkivaltaa. Hankkeessa pyritään ennaltaehkäisemään lasten ja nuorten ongelmia ja
auttamaan perheitä ratkaisemaan perheväkivaltaan liittyviä ongelmia. Hankkeessa autetaan myös lapsia, nuoria ja
aikuisia, jotka joutuvat jostain syystä väkivaltatilanteisiin koulussa tai muualla.
3.Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö: Vankilatyön sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi (10.000
€)
Erityispäiväkeskus Kaalossa tehtävän vankilatyön tavoitteena on rikoskierteen katkaisu, ennaltaehkäisy, palveluohjaus,
vertaistuki ja kuntoutus. Vuosittain Kaalon vankilatyön asiakkaina on noin 80–100 romania. Oikeusministeriö on tukenut
Kaalon avulla alkuun -hanketta vuonna 2008. Nyt Kaalossa tehdystä vankilatyöstä romanien parissa tehdään sosiaalisen
ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvio.
4.Helsingin seudun kauppakamari: Kauppakeskusten turvallisuuden yhteistoimintamalli (8.000€)
Hankkeen tavoitteena on kauppakeskuksen turvallisuustoiminnan yhteistoimintamallin kehittäminen,
turvallisuusoppaan laatiminen ja levittäminen Suomessa toimiviin kauppakeskuksiin.
5.KRIS Etelä-Suomi ry: Yhteistyössä rikoksettomaan elämään pääkaupunkiseudulla(15.000€)
Hankkeessa halutaan arvioida pääkaupunkiseudulle vapautuvien vankien, rikosseuraamusasiakkaiden ja
erityistilanteessa olevien nuorten tukitarpeita ja näiden tarpeiden kohtaamista.
6.Monika-Naiset liitto ry: Asiakkaana väkivaltaa kokenut maahanmuuttajanainen (15.000€)
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa selvitys väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden maahanmuuttajataustaisten naisten
elämäntilanteesta ja avun tarpeista heidän hakeutuessaan asiakkaiksi Monika-Naiset liiton matalan kynnyksen ohjaus- ja
neuvontapalveluun.
7.Myyrmäki-Seura: Turvallinen kotilähiö (15.000€)
Hankkeen tarkoituksena on katupartioinnin avulla lisätä turvallisuuden tunnetta, ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja
yrittää ohjata jo syrjäytymiskierteeseen joutuneita nuoria opiskeluun tai työelämään Länsi-Vantaalla erityisesti
kauppakeskus Myyrmannin ja Myyrmäen aseman alueella.
8.Naisten Apu Espoossa ry: Luottamusta Miehen Linjalla -arviointitutkimus 2010–2012 (13.000€)
Avustusta myönnettiin maahanmuuttajataustaisille miehille suunnatun lähisuhde- ja perheväkivaltatyön arviointia
koskevaan tutkimukseen. Miehen Linja on Espoon Lyömättömän Linjan yhteydessä toimiva valtakunnallinen
auttamispalvelu. Se on tarkoitettu maahanmuuttajamiehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa
perheessään tai lähisuhteessaan.
9.Nuorten Muslimien Foorumi: Radikalisoitumisesta rationaalistumiseen (7.600€)
Avustus käytetään Islamilaisen radikalisoitumisen vastaiseen työhön nuorten muslimien ja heidän vanhempien
keskuudessa Turussa. Hankkeen tarkoituksena on edistää oikeaa ymmärrystä keskitien Islamista ja kehittää rationaalista
integroitumista suomalaiseen yhteisöön.
10.Pelastakaa Lapset ry: Croga.fi (7.000€)
Hankkeessa tuotetaan verkkomateriaali lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittäviin kuviin (lapsipornografia) tai lapsiin

seksuaalista kiinnostusta tuntevien suomalaisten käyttöön, omien haitallisten käsitysten, ajatusten ja toiminnan
hallintaan sekä rikollisesta toiminnasta pidättäytymisen tueksi. Aineisto toimii itsenäisesti käytettävänä anonyyminä
verkkomateriaalina, sekä työkaluna eri alojen ammattilaisille.
11.Suomen Somaliland kehitys ja integraatio ry: Irti tyttöjen jengiväkivallasta (8.000€)
Hankkeen tavoitteena on Helsingissä havaittujen maahanmuuttajataustaisten somalityttöjen ja muiden nuorten tyttöjen
jengitappelujen ehkäisy. Hanke pyrkii ehkäisemään jengiytymistä ja tarjoamaan vaihtoehtoista toimintaa jengiläisille.
12.Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry: Suvantolinja (22.000 €)
Suvantolinja-hankkeen ensisijaisena tarkoituksena on tarjota maksuton auttava puhelinpalvelu hyväksikäytön,
kaltoinkohtelun, väkivallan tai muunlaisen rikollisen toiminnan kohteeksi joutuneille tai niiden uhan alla eläville
ikääntyneille. Tarkoituksena on yhdistää vanhustyön, väkivaltatyön ja rikoksien uhrien auttamiseen liittyvä
erityisosaaminen vapaaehtoistyönä ja ammatillisena auttamistyönä toteutettavaan puhelinpalvelutyöhön sekä kerätä
kokemuksia tämän kaltaisesta työskentelystä ikääntyneiden auttamisessa.
13.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Moniammatillisen riskienarviointimenetelmän (MARAK) pilottihanke (13.000€)
Hankkeen tavoitteena on vähentää uusiutuvaa parisuhdeväkivaltaa ja erityisesti vähentää väkivallan vakavia seurauksia,
kuten henkirikoksia. Esimerkkiä mallille on saatu englantilaisesta Multi-Agency Risk Assessment Conference (MARAC) menetelmästä. Cardiffissa kehitetyn MARAC:in avulla vähennettiin toistuvaa väkivaltaa tekemällä systemaattisia
riskiarviointeja moniammatillisessa riskinarviointikokouksessa.
14.Turun ensi- ja turvakoti ry / Rikosuhripäivystys: Rikosprosessitietoa nuorille (10.000 €)
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa nuoria puhutteleva, piirroksin kuvitettu sekä paperi- että verkkoversiona
toteutettava esite ja juliste rikosprosessista.

Myönnetyt avustukset 2010
Oikeusministeriölle saapui määräaikaan mennessä 36 avustushakemusta. Tukea myönnettiin seuraaville hankkeille:
1.Aalto-yliopisto/TKK/YTK: Turvallisuus rakennetun ympäristön suunnittelussa (15.000€)
Hankkeen tavoitteena on tuottaa turvallisuutta tukevan suunnittelun avuksi nettikäsikirja, joka yhdistää tutkimustietoa
käytännönläheisiin esimerkkeihin. Hanke kokoaa ja jäsentää olemassa olevaa tutkimustietoa rakennetun ympäristön
turvallisuussuunnittelusta helposti käytettävään muotoon. Hankkeen toteuttajana on Aalto-yliopiston teknillisen
korkeakoulun (TKK) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK).
2.Ensi- ja turvakotien liitto ry: Uskalla puhua väkivallasta (17.900€)
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa siirrettävissä oleva malli yläkouluikäisille nuorille suunnatusta kampanjasta, joka
rohkaisee nuoria puhumaan omista väkivaltakokemuksistaan ja parantaa nuorten kanssa toimivien ammattilaisten
valmiuksia ottaa nuorten kokemukset vastaan.
3.Espoon kaupunki: Turvallisuuskävely – asuinalueet turvallisiksi (2.500€)
Hankkeen tarkoituksena on pilotoida Ruotsin mallin mukaista turvallisuuskävelyt -menetelmää Espoon
keskuksessa/Suvelassa ja Leppävaaran keskuksessa. Hankkeen kokemusten pohjalta luodaan Suomen oma
turvallisuuskävelymalli ja opas.
4.Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry: Lähiöväkivaltaa vastaan (7.500€)
Hankkeen tarkoitus on tukea erityisesti naisia niissä ongelmissa, jotka tuottavat väkivaltaa. Hanke pyrkii myös
ehkäisemään ennalta lasten ja nuorten ongelmia ja auttamaan perheitä ratkaisemaan perheväkivaltaan liittyviä
ongelmia. Hankkeessa autetaan myös lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka joutuvat jostain syystä väkivaltatilanteisiin koulussa
tai muualla.
5.Kanava nuoriso ry: Rikollisuus ei ole vaihtoehto (15.000€)
Hankkeen päämääränä on ehkäistä pääkaupunkilaisten maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä ja eristäytymistä omiin
ryhmiin, sekä puuttua jengien muodostumiseen. Toisena päämääränä on tehdä varhaisnuorille tarkoitettu valistustyötä
ja sitä kautta ennaltaehkäistä sekä puuttua lasten ja nuorten tilanteeseen ennen kuin he joutuvat rikollisten tielle.
6.Monika-Naiset liitto: Vertaistukitoiminta väkivallan ennaltaehkäisyssä maahanmuuttajayhteisöissä (18.000€)
Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on tarjota vertaisryhmätoimintaa pääkaupunkiseudulla asuville
maahanmuuttajataustaisille naisille ja nuorille tytöille eri kielillä (venäjä, arabia, dari, somali, englanti).
Vertaisryhmätoiminnassa keskitytään käsittelemään perhe-elämän ja lasten kasvatuksen tapoja ja traditioita eri
kulttuureissa ja hakemaan keinoja väkivallattomaan elämään. Toiminnan tarkoituksena on lisätä turvallisuutta etnisissä
yhteisöissä ja ennaltaehkäistä maahanmuuttajaperheissä tapahtuvaa väkivaltaa. Tarkoituksena on lisäksi kokeilla
vertaisryhmätoiminnan järjestämistä skype-yhteyksien avulla Monika-Naiset liiton alueellisten toimipisteiden välillä

(Helsinki - Kemi - Mikkeli). Skype-yhteyksien avulla voidaan hyödyntää erikielisten, koulutettujen vertaisohjaajien
resurssia väkivallan ennaltaehkäisyssä ja tiedon ulottamisessa kustannustehokkaasti haja-asutusalueille.
7.Naisten Apu Espoossa ry: Luottamusta Miehen Linjalla -arviointitutkimus 2010–2012 (13.000€)
Kyseessä on maahanmuuttajamiehille suunnatun lähisuhde- ja perheväkivaltatyön arviointia koskeva tutkimus. Miehen
Linja on Espoon Lyömättömän Linjan yhteydessä toimiva valtakunnallinen auttamispalvelu. Se on tarkoitettu
maahanmuuttajamiehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa perheessään tai lähisuhteessaan.
8.Nuorten muslimien foorumi: Silta (7.600€)
Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajanuorten rikollisuuden vähentäminen ja heidän syrjäytyminen ehkäisy.
Tavoitteeseen pyritään rakentamalla "siltaa" eritaustaisten maahanmuuttajanuorten ja heidän perheidensä ja
suomalaisen yhteiskunnan välille.
9.Romano Missio ry: Eteenpäin elämässä - lastenkodissa ja sijaisperheessä kasvaneiden tukikerhotoiminta (8.000€)
Hankkeen päätavoitteena on järjestää pääkaupunkiseudulla tukikerhotoiminta sijaiskodeissa kasvaneille romaninuorille.
Sijaiskodeissa kasvaneet romanit ovat selkeästi väliinputoajia, he eivät tunne kuuluvansa pääväestöön eivätkä löydä
paikkaansa romaniväestönkään parissa. Heidän koulutustausta ja työelämänkokemus on monesti olematon. Tällaisten
nuorten saaminen mukaan sekä omaan romaniyhteisöön että muuhun yhteiskuntaan säilyttää romaniyhteisön
elinvoimasuutta, vähentää syrjintää valtaväestön taholta, säästää yhteiskunnan voimavaroja ja ennen kaikkea parantaa
näiden nuorten asemaa ja selviytymistä. Eteenpäin elämässä -tukikerhotoiminnan tavoitteena on auttaa tällaisia
moniongelmaisia nuoria selviytymään arjen vaatimuksista ilman päihteitä ja väkivaltaa.
10.Rovalan Setlementti ry, Rikosuhripäivystys: Materiaalin luominen ja markkinoiminen matkailijoita kohtaaville
tahoille (8.000€)
Kyseessä on Rikosuhripäivystyksen valistushanke uhrien selviytymisen tukemiseksi ja rikosten ennalta ehkäisemiseksi
Lapin matkailukeskuksissa.
11.Vaihtoehtoisen ammattikoulutuksen kannatusyhdistys Sovinto ry: Rassi (10.000€)
Rassi- hankkeen tarkoituksena on ennalta estää väkivaltaisia yhteenottoja ja muuta syrjäytymisen seurauksena
ilmenevää rikollisuutta Vaihtoehtoisessa Ammatti- ja oppisopimuskoulussa ja sen toimintaympäristössä ja lähialueilla.
12.Vantaan seurakuntayhtymä: Oikeus elämään (25.000€)
Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajatyttöihin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy. Hankkeen tarkoituksena on
tarjota Vantaalla asuville maahanmuuttajataustaisille tytöille informaatiota naisten ja tyttöjen oikeuksista suomalaisessa
yhteiskunnassa sekä lisätä heidän valmiuksiaan hakea apua perhe- ja kunniaväkivaltatapauksissa. Hankkeen tavoitteena
on myös lisätä Vantaan poliisin ja muiden paikallisviranomaisten tietoutta vantaalaisiin maahanmuuttajatyttöihin
kohdistuvan väkivallan ilmenemismuodoista.
13.Äänekosken kaupunki: Turvallisesti kesään ja kesällä (7.500€)
Hankkeen tavoitteena on vähentää häiriökäyttäytymistä ja ennaltaehkäistä rikollisuutta Äänekosken Häränvirran
puistossa. Tarkoituksena on myös aloittaa Äänekoskella kesäkampanja, jonka tarkoituksena on käynnistää
asennekasvatuskampanja, joka tähtää nuorten alkoholinkäytön vähentämiseen ja turvalliseen kesänviettoon.

Myönnetyt avustukset 2009
Oikeusministeriö on myönsi avustusta rikoksentorjuntahankkeisiin seuraavasti:
1.African Care Women ry: Terve perhe (24.000€)
Hankkeessa ehkäistään tyttöjen ympärileikkauksia ja perheväkivaltaa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä
maahanmuuttajayhteisöissä tietoa eri muodoissa esiintyvän perheväkivallan vahingollisuudesta, sitä koskevasta Suomen
lainsäädännöstä ja keinoista, joilla siitä voi pyrkiä eroon. Projektin tavoitteena on myös valistaa projektin kohderyhminä
olevia maahanmuuttajaryhmiä tyttöjen ympärileikkauksen haitallisuudesta keskustelujen, puhumisen ja koulutuksen
avulla.
2.Irakin Naisten Yhdistys ry: Turvallinen perhe (10.000€)
Hankkeessa halutaan ehkäistä nuorten tyttöjen kunniaan liittyvää väkivaltaa, pakkoavioliittoja ja nuoriin kohdistuvaa
väkivaltaa kerhotoiminnan avulla.
3.Kanava nuoriso ry: Rikollisuus ei ole vaihtoehto (7.000€)
Hankkeen päämääränä on ehkäistä maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä ja eristäytymistä omiin ryhmittymiin sekä
puuttua jengien muodostumisiin. Hankkeen työmallia on jo kokeiltu aikaisemmin Raha-automaattiyhdistyksen
tukemassa hankkeessa.

4.Naisten Linja Suomessa ry: Nettikampanja seurusteluväkivallan ehkäisemiseksi (7.500€)
Hankkeen tavoitteena on ehkäistä tyttöjen seurustelusuhteissa kokemaa väkivaltaa järjestämällä tiedotuskampanja
nuorten suosimassa IRC-Galleriassa. Tarkoituksena on IRC-Gallereriaan sijoitettavan bannerin kautta saada tytöt
kiinnostumaan aiheesta ja vierailemaan nettisivustolla, johon on valmistettu materiaalia mm. seksuaalisesta ja
ruumiillisesta itsemääräämisoikeudesta, väkivaltaa ennakoivista merkeistä, väkivallan dynamiikasta ja auttavista
tahoista. Hanke keskittyy tiedon ja kampanjamateriaalin levittämiseen. Kampanjamateriaali on valmistunut Daphnehankkeessa.
5.Oulun kaupunki / nuorisoasiainkeskus: Turp0 (22.000€)
Hankkeessa puututaan nuorison koulussa ja vapaa-ajalla tekemään ja kokemaan väkivaltaan. Lähtökohtana
viranomaistoiminnalle on nostaa vertaisvälitteisesti esiin nuorten kokemukset väkivallasta koulussa, kotona ja vapaaajalla. Hankkeessa käytettävän työmenetelmän arviointiin ja kehittämiseen osallistuu myös Oulun yliopiston
kasvatustieteen laitos.
6.Oulun Seudun Setlementti ry: Yhteistyössä väkivaltaa vastaan (22.000€)
Oulun alueelle luodaan hankkeen aikana laaja-alainen, seudullinen kehittämisprojekti ja viranomaisten sekä kolmannen
sektorin välinen yhteistyöverkosto kodin ulkopuolisen väkivallan vähentämiseksi. Tavoitteena on, että luotu
viranomaisverkosto ohjaa kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneitä asiakkaita hankkeessa yhteisesti sovittujen
kriteerien ja periaatteiden mukaisesti.
7.Pelastakaa Lapset ry: Me vanhemmat (7.000€)
Hankkeen tarkoitus on kehittää nettisivulla jaettava lasten ja nuorten turvallista netinkäyttöä edistävä materiaali
vanhemmille. Siinä kootaan tarvittavat selkeät ohjeet tietokoneen ja yleisimpien palveluiden ja ohjelmien turvalliseen
käyttöön. Hanke kokoaa yhteen hajanaisista tahoista jo löytyvää tietoa, joka muokataan helposti lähestyttävään
muotoon.
8.Satakunnan poliisilaitos: Lasta lyömätön Satakunta (9.000€)
Hankkeen tarkoituksena on vähentää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa perheväkivaltaa sekä lievittää perheväkivallasta
aiheutuvia haittoja väkivallan ehkäisytyössä mukana olevien tahojen avulla. Hankkeessa rakennetaan Satakuntaan
verkostoitunut toimintamalli perheväkivallan ehkäisemiseksi. Toimintamallin avulla kehitetään palveluketjuja sekä
parannetaan tiedon tuottamista ja koordinointia. Verkostoitunut toimintamalli varmistaa myös väkivaltaa kohdanneen
lapsen ja nuoren hoidon saamisen.
9.Suomen Somaliland kehitys ja integraatio ry: Irti jengiväkivallasta (5.500€)Hankkeessa puututaan somalityttöjen
jengiväkivaltaan. Tavoitteena on myös vahvistaa tyttöjen identiteettiä ja auttaa heitä integroitumaan yhteiskuntaan.
10.Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK): Turvallisuus rakennetun
ympäristön suunnittelussa (15.000€)
Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tutkimustietoa rakennetun ympäristön turvallisuussuunnittelusta helposti
käytettävään muotoon. Yhtenä osana on valmistaa turvallisuutta tukevan suunnittelun avuksi nettikäsikirja, joka
yhdistää ajantasaisen tutkimustiedon käytännönläheisiin esimerkkeihin.
11.Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: HelsinkiMission Aikalisä-hankkeen arviointitutkimus (21.000€)
Hankkeessa toteutetaan HelsinkiMissio ry:n Aikalisä-hankkeen vaikuttavuusarviointi. Tutkimuksessa tarkastellaan
ohjelman vaikutusta sen kohderyhmän rikollisuuteen, rikollisuuden yhteiskunnallisiin kustannuksiin ja laaditaan
kustannushyötyanalyysi. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat Aikalisä-hankkeeseen osallistuneet väkivaltarikoksista
tuomitut tai epäillyt helsinkiläiset miehet. Ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan vertaamalla tutkimusryhmän rikollisuutta
verrokkiryhmään Espoosta ja Vantaalta. Tutkimushenkilöt ja verrokit kaltaistetaan iän ja rikostaustan perusteella.
12.Tampereen yliopiston Porin yksikkö: Yhteistyöverkosto väkivallan ehkäisytyössä – "Lasta Lyömätön Satakunta" hankkeen arviointihanke (20.000€)
Hankkeen tavoitteena on arvioida "Lasta Lyömätön Satakunta" -projektin organisatorista ja suunnittelullista toteutusta,
tavoitteiden toteutumista, tuloksellisuutta, vaikutuksellisuutta ja hyödyntämistä.

Myönnetyt avustukset 2008
Oikeusministeriö myönsi vuoden 2008 valtionavustusta 12 rikoksentorjuntahankkeelle:
1.Helsingin Diakonissalaitos: Kaalon avulla alkuun (11.000 €)
Hankkeen tarkoitus on ehkäistä ja auttaa jo syrjäytyneitä rikoksiin syyllistyneitä ja päihteitä käyttäviä
pääkaupunkiseudun romaninuoria. Hankkeeseen osallistuu romanitaustainen kentälle jalkautunut työntekijä.

2.Helsingin kaupunki: Helsingin kaupungin ja poliisin yhteinen tietojärjestelmän perustamis- ja ylläpitokustannuksien
kartoittamiseen (20.000€)
Hankkeen tarkoituksena on Helsingin kaupungin eri hallintokuntien sekä Helsingin poliisin tuottamien tilastotietojen
kartoittaminen/analysointi. Tietojärjestelmähanke on osa Helsingin kaupungin ja Helsingin poliisin yhteistyön
tiivistämistä. Hankkeessa kehitettävä tietojärjestelmä on strategisen suunnittelun ja operatiivisen johdon apuväline. Sen
avulla voidaan tarkastella havainnollisesti eri asuinalueilla ilmeneviä ongelmia ja parantaa sekä alueiden turvallisuutta
että viihtyisyyttä.
3.Irakin Naisten Yhdistys: Nuorisotyö väkivallan ehkäisyssä (8.500€)
Hankkeen tarkoituksena on ehkäistä nuorten (16-v ja vanhempien) kunniaan liittyvää väkivaltaa, pakkoavioliittoja ja
nuoriin kohdistuvaa väkivaltaa kerhotoiminnan avulla. Erityinen paino on kulttuurisesti periytyvien haittojen ehkäisyssä
ja niihin puuttumisessa.
4.Järvenpään kaupunki: Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman pilotointi (24.900€)
Hankkeessa pilotoidaan kansallisen väkivallan vähentämisohjelmaa paikallisella tasolla Järvenpäässä.
5.Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry: Vihan hallinta (8.500€)
Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa riskiryhmät, auttaa heitä ja näin ehkäistä lähisuhteissa tapahtuvaa
väkivaltarikollisuutta. Hankkeessa kehitetään paikallisesti toimiva malli neuvoloiden, kouluterveydenhuollon ja Kuopion
Kriisikeskuksen välille vihan hallinnan puutteesta ja hyökkäävästä käyttäytymisestä kärsiville lapsiperheiden
vanhemmille.
6.Monika-Naiset liitto ry: Maahanmuuttajataustaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja
tunnistaminen 2007–2009 (11.000€)
Hankkeen tarkoituksena on tarjota pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa), Turussa ja Kemi-Torniossa asuville
maahanmuuttajataustaisille perheille tietoa heidän omalla äidinkielellään väkivallan torjumiseen liittyvästä
lainsäädännöstä sekä väkivallan uhrien auttamiseen liittyvästä palvelujärjestelmästä Suomessa.
7.Non Fighting Generation ry: Nuorten väkivaltaisuuden ja rikollisuuden ehkäisy Klaukkalassa (7.000€)
Hankkeen tarkoituksena on luoda Klaukkalan alueen toimijoiden käyttöön menetelmä, jolla voidaan ehkäistä sosiaalista
rikollisuutta. Sosiaalisella rikollisuudella tarkoitetaan sekä rikollisuuden ehkäisyä, mutta myös sen, että yksilöistä tulee
rikollisia tai he jatkavat rikosten tekemistä ehkäisyä. Hankkeen toisena tarkoituksena on tutkia miksi Klaukkalan alueen
nuoret oireilevat selkeästi muita lähialueita voimakkaammin. Kehitettävän menetelmän ja tutkimuksen tulosten avulla
pyritään jatkossa ehkäisemään rikollisuuskierteen alkaminen jo varhaisemmassa vaiheessa.
8.Pelastakaa Lapset ry: Grooming -toiminnan vastainen kampanja- ja koulutusmateriaalin tuottamiseen ja
levittämiseen (15.000€)
Hankkeen tarkoituksena on puuttua lasten ja nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä valmistelevaan Grooming -ilmiöön
tuottamalla sen vastaiseen työhön ongelmaa havainnollistava video sekä koulutuksellinen osa, joka antaa tietoa
seksuaalisen hyväksikäytön valmisteluun pyrkivästä grooming-ilmiöstä ja valmiuksia tunnistaa ongelmia. Video toimii
nuorille ja vanhemmille suunnattavana kampanjana sekä koulutuksiin sisältyvänä, ongelmaa selventävänä, materiaalina.
Tarkoitus on lisätä eri alojen ammattilaisten, vanhempien sekä myös nuorten ymmärrystä ilmiöstä ja sitä kautta
parantaa aikuisten mahdollisuuksia antaa lapsille ja nuorille paremmat valmiudet pitää itsestään huolta, lisätä
valmiuksia havaita seksuaalista hyväksikäyttöä ja sitä valmistelevaa toimintaa, sekä myös lisätä nuorten omia valmiuksia
suojata itseään ymmärryksen kautta.
9.Romano Missio ry: Välineitä vanhemmuuteen (4.000€)
Hankkeen tavoitteena on moniongelmaisten nuorten romaniperheiden tukemisen. Tarkoituksena on järjestää Välineitä
vanhemmuuteen -kerhoiltoja. Hyvin suunniteltujen ja ammattilaisten vetämien kasvatusteemojen ympärille rakennetut
illat mahdollistaisivat asiallisen tiedonannon lapsen eri kehitysvaiheista ja -tarpeista nuorille vanhemmille. Siihen sisältyy
lasten varhaiskasvatukseen ja hyviin harrastuksiin ohjaaminen, koulunkäynnin tukeminen, yhteyksien luominen
kouluviranomaisten ja perheiden välille, vanhempien työelämään rohkaiseminen ja ammattiin johtavien väylien
kartoittaminen. Lisäksi hankkeessa tarjotaan ohjausta arjen pyörittämiseen, ja paineiden purkamiseen ilman päihteitä ja
väkivaltaa.
10.Suomen punaisen ristin Vaasan suomalainen osasto / Rikosuhripäivystys: Verkkopohjainen valistuskampanja
kodin ja omaisuuden turvaksi (9.000€)
Kampanjan tarkoituksena asuntomessujen suurta kävijämäärää hyödyntäen välittää tietoa omaisuuden ja kodin
turvaamisesta sekä antaa toimintaohjeita ja tietoa avunsaantimahdollisuuksista omaisuusrikoksen uhriksi joutuneille.
Hankkeessa luodaan verkkopohjainen, selkeä ja havainnollistava valistusmateriaali kodin ja omaisuuden turvaamiseksi
RIKUn kotisivujen yhteyteen.
11.Suomen sovittelufoorumi ry: Riita Poikki TV-ohjelmasarja (12.000€)
Hankkeen tavoitteena on osallistua Riita Poikki TV-ohjelmasarjan tuottamiseen. Tarkoituksena on tuottaa TV 1:lle

kuuden ohjelman "Riita Poikki" -ohjelmasarja sovittelusta. Vuonna 2010 oikeusministeriö hyväksyi avustuksen
käyttökohteen muutoksen. Suomen sovittelufoorumi oli pyytänyt, että Riita Poikki TV-ohjelmasarjan tuottamisen sijaan
avustus voitaisiin käyttää vajaan tunnin mittaiseen sovitteluelokuvan tuottamiseen rikossovittelusta. Elokuvan
tuottamiseen olivat lupautuneet kirkon mediasäätiö ja Yle.
12.Ziwar kurdinaisten verkosto: Kurdinaisten rikostorjunta (3.570€)
Hankkeen tavoitteena on parantaa Kurdinaisten tietoisuutta Suomen lainsäädännöstä ja heidän omista oikeuksistaan.
Oikeusministeriö myönsi myös 29.8.2008 ja 16.12.2008 tekemillään päätöksillä vuoden 2008 valtionavustusta kahdelle
arviointihankkeelle.
Tuetut arviointihankkeet
1.Monika-Naiset liitto ry: Selvitys Voimavarakeskus Monika – matalan kynnyksen palvelumallin toimivuudesta väkivallan
ehkäisytyössä
2.Vantaa: Vantaa välittää -hankkeen arviointi

