
Oikeusministeriön 
valtionavustukset rikoksentorjuntaan



Vuodesta 1998 lähtien oikeusministeriö
 

on myöntänyt vuosittain yhteisöille 
osarahoituksena avustuksia paikallisiin rikoksentorjuntahankkeisiin. Avustus on 
tarkoitettu virittämään paikallisia rikoksentorjuntahankkeita ja –yhteistyötä

 
sekä

 sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. Vuodesta
 

2000 lähtien 
jaossa on lisäksi ollut avustuksia arviointien aikaansaamiseksi siitä, millaisia tuloksia 
toteutetuilla hankkeilla on saavutettu.

Vuosina 1998-2012 on tuettu n. 200 paikallista hanketta. Hankkeista melkein puolet 
on liittynyt lapsiin ja nuoriin. Mukana on myös useita etnisiä

 
vähemmistöjä

 
ja 

lähiympäristön turvallisuutta koskevia hankkeita. 

Vuonna 2013 avustusta myönnettiin yhteensä
 

140 000 euroa 11 hankkeelle

Taustaa



Avustuskriteerit

Avustus myönnetään vain yhteisölle. Etusijalla ovat kunnat, seurakunnat ja 
luotettavaksi tunnetut järjestöt, joilla on organisaatio hankkeiden toteuttamiseen.

Avustus on tarkoitettu uusille hankkeille ja sillä
 

halutaan tukea paikallisten 
rikoksentorjuntahankkeiden käynnistämistä. Sitä

 
ei ole ilman erityisiä

 
syitä

 tarkoitettu jo aloitetun toiminnan ylläpitämiseen, jatkamiseen tai laajentamiseen.

Avustus on tarkoitettu osarahoitukseksi. Tätä
 

arvioitaessa voidaan ottaa 
huomioon myös vapaaehtoistyön tai erikseen hanketta varten tehtävän virkatyön 
osuus.

Avustuksella ei tueta pelkkiä laitehankintoja. Sillä
 

ei myöskään tueta 
toimintaa, johon liittyy kaupallinen intressi tai johon kuuluviin menetelmiin 
hakijalla on yksinoikeus taikka joka tapahtuu vain pienen ryhmän hyväksi.



Rikoksentorjuntaneuvosto päättää
 

seuraavan vuoden avustus-
 kriteereistä

 
ja  prioriteeteista vuoden viimeisessä

 
kokouksessaan  

→ ennakkotiedotus avustuksista (verkkosivut, sähköposti)

Käytettävissä
 

oleva avustusmääräraha varmistuu
 → tiedotus avustuksista

Hakuaika päättyy (vuonna 2014 mahdollisesti 15.3)

Rikoksentorjuntaneuvoston työvaliokunta käsittelee hakemukset

Rikoksentorjuntaneuvosto käsittelee hakemukset ja antaa lausunnon 
oikeusministeriölle avustusten jakamisesta

 Oikeusministeriö
 

tekee avustuspäätökset 

Hakuprosessin eteneminen



HYVÄ HAKEMUS 

• Hankkeella on selkeä
 

tavoite

•
 

Nykytilan kuvaus (ongelmasta)
 → Perusteltu hanke

•
 

Hankesuunnitelma 
-

 
yksityiskohtainen, 

-
 

aikataulutettu 
-

 
realistinen / toteutettava

 -
 

vaikutetaan esille tuotuun 
ongelmaan

• Hakijan sitoutuminen hankkeeseen

• Yhteistyö

• Realistinen talousarvio

•
 

Mietitty mitä
 

hankkeen 
päättymisen jälkeen tapahtuu

HEIKKO HAKEMUS

•
 

Hankkeella on yleisluontoinen / 
epämääräinen tavoite

•
 

Hankesuunnitelma on
 -

 
luonnosvaiheessa

 -
 

yleisluontoinen
 - sekava

•
 

Hankesuunnitelman heikko yhteys 
ilmoitettuun ongelmaan

• Sekava / epärealistinen talousarvio

•
 

Rahoitusta haetaan palveluun, minkä
 päätyttyä

 
ongelma palaa
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