
 

 

Kansallinen rikoksentorjuntakilpailu 2019; nuorten huumesidonnaisen rikollisuuden 
ehkäisy 

Raadin päätös 30.8.2019 

  

Rikoksentorjuntaneuvosto järjesti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun, jonka voittaja edustaa Suomea 
vuoden 2019 Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA). Kilpailun teemana oli nuorten huumeiden 
käyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ja käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. 
Kilpailuilmoituksessa ehdokashankkeen ilmoitettiin voivan liittyä nuorten huumeidenkäytön katkaisuun 
tai käytön aiheuttamien haittojen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena saattoi olla myös nuorten 
huumeiden käytön aiheuttaman oheisrikollisuuden tai järjestyshäiriöiden vähentäminen tai 
turvallisuuden tunteen parantaminen julkisilla paikoilla tai esimerkiksi hoito- ja asumispisteiden 
ympäristöissä. Kilpailuhankkeissa toivottiin käytettävän erilaisia rikoksentorjunnan menetelmiä. 

Suomen ja Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa ehdokkaat arvostellaan mm. seuraavien kriteerien 
perusteella: (1) Hankkeen tulee keskittyä arkirikollisuuden tai rikollisuuden pelon torjuntaan nimetyn 
teeman puitteissa. Lisäksi (2) hankkeen olisi oltava dokumentoidusti tuloksellinen, sen tulisi (3) perustua 
yhteistyöhön ja (4) olla toistettavissa muissa jäsenmaissa sekä (5) olla mielellään luova. 

Kansalliseen rikoksentorjuntakilpailuun ilmoittautui määräaikaan 16.8.2019 mennessä kuusi ehdokasta; 
Kaikkien kaupunki (Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto), Kaupunki kuuluu kaikille (Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry), Meri-Lapin ennalta estävä ja paljastava hanke (Lapin poliisilaitos), NUOLI-hanke 
(Nuorten kohtaamis- ja tukipiste), Nuorten toiminta (Kriminaalihuollon tukisäätiö) ja Verkko-Vinkki (A-
klinikkasäätiö). 

Rikoksentorjuntaneuvosto asetti 10.5.2019 pidetyssä kokouksessaan kilpailulle kolmihenkisen raadin. 
Raadin jäseninä olivat tutkimuspäällikkö Tuula Kekki (SPEK), kehittämisneuvos Aarne Kinnunen 
(oikeusministeriö), ja vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen (A-klinikkasäätiö). Raadin sihteerinä toimi 
erityisasiantuntija Saija Sambou. Raati arvioi kilpailuehdokkaat kokouksessaan 30.8.2018. 

Seuraavassa raadin arviot kilpailun osanottajista: 

Kaikkien kaupunki (Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto) 

Hankkeen kuvaus: Kaikkien kaupunki- kampanjan ja siihen liittyvä turvallisuuskoulutuksen keskiössä on 
yhteisöllisyys, turvallisuus, viihtyvyys ja toisten ihmisten huomioiminen. Hankkeessa herätellään ihmisiä 



pohtimaan julkista tilaa kaikille yhteisenä kaupunkitilana ja runojen keinoin tavoitellaan toisten ihmisten 
huomioimista, hyväksymistä sekä turvallisen tilan luomista. Lisäksi kampanjaan sisältyy tiivis ohjeistus 
päihteitä käyttävän ihmisen kohtaamisesta, jota käytetään kouluttamaan kampanjan kohteena olevaa 
henkilökuntaa, esimerkiksi joukkoliikenteen toimijoita päihteitä käyttävän tai sekavasti käyttäytyvän 
ihminen kohtaamiseen. 

Hankkeen tavoite: Lisätä turvallisuuden tunnetta ja antaa valmiuksia päihtyneen ihmisen kohtaamiseen 
julkisessa tilassa. Päihteiden käyttäjiin liittyvien kielteisten asenteiden purkaminen. 

Arviointikriteerit: 

a) rikoksentorjunnallinen teema, dokumentointi ja tuloksellisuus: hankkeessa pyritään 
turvallisuuden tunteen lisäämiseen. Hankkeen tuloksellisuuden arviointi on hankalaa - kuten 
aina kampanjoissa. Arviointi kohdistui enemmänkin hankkeen saavutettavuuteen ja 
koulutuksen sisältöön kuin sen vaikutuksiin. 

b) yhteistyö: hankkeessa on tehty paikallista yhteistyötä mainostoimiston, liikennelaitoksen, 
kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. 

c) toistettavuus muissa jäsenmaissa: toistettavissa suhteellisen helposti, jos kampanjalle 
saadaan rahoitus ja taho, joka järjestää koulutuksen. 

d) innovatiivisuus: hankkeen menetelmä runoesityksineen on uusi keino herättää tietoisuutta 
julkisilla paikoilla. Kampanjointi sinällään ei ole uutta, koska erilaisia kampanjoita on toteutettu 
Suomessa monenlaisten rikosilmiöiden ehkäisemiseksi. 

Yhteenveto: Hankkeen vahvuutena on sen sympaattinen tavoite vähentää ennakkoluuloja päihteitä 
käyttäviä kohtaan runon keinoin ja lisätä tietoa päihteiden käyttäjän kohtaamisesta (ohjeet, 
koulutusmateriaalit).  Hankkeen vahvuudet eivät kuitenkaan raadin mielestä riittäneet ECPA- 
rikoksentorjuntakilpailuehdokkuuteen. 

Kaupunki kuuluu kaikille, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

Hankkeen kuvaus: Toimintamalli 5-10 -vuotiaiden lasten turvallisuuden tunteen parantamiseksi 
kaupungin eri asuinalueilla. 

Hankkeen tavoite: Koululaisille pidettävien oppituntien tavoite on lisätä lasten turvallisuuden tunnetta 
sekä vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja. Toimintamallin avulla 
edistetään lapsen oikeutta turvalliseen koulumatkaan ja turvalliseen kasvuun. Malli lisää lapsen 
toimijuutta ja nostaa lapsen äänen esille. Hankkeen toinen kohderyhmä on päihteiden käyttäjät. Hanke 
pyrkii lisäämään dialogia lasten ja käyttäjien välillä ja keventää käyttäjiin kohdistuvaa stigmaa. 

Arviointikriteerit: 

a) rikoksentorjunnallinen teema, dokumentointi ja tuloksellisuus: hanke kohdistuu 
päihteidenkäyttäjiin liittyvien pelkojen vähentämiseen (ja välillisesti rikoksen pelon ja uhriksi 
joutumisen pelon vähentämiseen) ja turvallisuuden tunteen lisäämiseen. Toistaiseksi 
hankkeen vaikuttavuudesta eli jännitteiden vähentymisestä ei ole tietoa, ja erityisen hankalaa 



on mitata sitä, miten se vaikuttaa päihteidenkäyttäjiin. Myös opettajilta on kysytty palautetta, 
joka oli hyvää, mutta raati arvioi, että lähtökohtaisesti opettajat arvioisivat oman työnsä 
positiivisesti. 

b) yhteistyö: Hankkeessa on tehty yhteistyötä Helsingin kaupungin eri toimijoiden kesken (leikki- 
ja iltapäivätoiminta) päihdetyöyksikkö Klaarin, turvallisuus- ja valmiusyksikön ja Asunto ensin-
periaatteella toimivien asumisyksiköiden kanssa. 

c) toistettavuus muissa jäsenmaissa: toistettavuuden tarpeen muualla Euroopassa raati arvioi 
melko pieneksi, koska hankkeen kohderyhmän ikäiset lapset (5-10 v) liikkuvat harvoin 
itsekseen. Muuten hankkeen toistettavuus arvioitiin melko helpoksi, kunhan kumppanit 
löytyvät ja sopiva toimija aineistojen kokoamiseen ja kohderyhmän löytämiseen. Hankkeen 
toteutus vaatii osaamista myös lasten kohtaamiseen. 

d) innovatiivisuus: hankkeessa on kuultu päihteidenkäyttäjien ääntä ja heitä on osallistettu 
mukaan. Näin nuorten lasten lähestymistä teeman puitteissa arvioitiin innovatiiviseksi mutta 
haasteelliseksi. 

Yhteenveto: Hankkeen vahvuus on, että se kohdistuu pienten lasten turvallisuuden tunteen lisäämiseen 
ja pyrkii vähentämään päihteisen käyttäjien stigmatisointia ja ennakkoluuloja. Hanke on innovatiivisesti 
osallistanut päihteidenkäyttäjiä ja pieniä lapsia mukaan.  Hankkeen toimeenpano on kuitenkin vasta 
alkanut eikä raati voinut arvioida sen tuloksellisuutta, joten se ei ollut vielä valmis ECPA- 
rikoksentorjuntakilpailun ehdokkaaksi. 

Meri-Lapin ennalta estävä ja paljastava hanke (Lapin poliisilaitos) 

Hankkeen kuvaus: Hankeidea syntyi huolesta Meri-Lapin nuorten huumeidenkäytöstä ja perustui 
tilanteen analyysiin eri lähteiden valossa. Hankkeen tehtäväksi annettiin huumausaineita käyttävien 
nuorten paljastaminen ja ohjaaminen moniammatillisen tuen piiriin. Hankkeen aikana kehitettiin 
toimintamalli ja toiminnan painopistettä siirrettiin huumeiden tarjontaan puuttumisesta nuoriin käyttäjiin 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

 Keskeisinä tukimuotoina olivat huumevieroitus ja Ankkuri-mallin sidosryhmäyhteistyö. 

Hankkeen tavoite: Hankkeen päätavoitteena oli puuttua nuorten huumeidenkäyttöön ja vähentää 
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrää yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Hanke oli myös 
kehittämishanke, jonka tavoitteena oli ulottaa hyvät käytännöt pysyviksi ennalta estäviksi 
toimintamalleiksi.  Hankkeella tavoiteltiin myös tiedonvaihdon- ja yhteistoiminnan kehittämistä Ruotsin 
ja Suomen PTR-viranomaisten sekä eri sidosryhmien kesken. 

Raadin arvio: 

a) rikoksentorjunnallinen teema, dokumentointi ja tuloksellisuus: hanke on selkeä 
rikoksentorjuntahanke, jolla on myös välillinen vaikutus arkirikollisuuden vähentämiseen. 

b) yhteistyö: laaja, monialainen ja hyvin raportoitu yhteistyöverkko tehtävineen paikallisella 
alueella. Poliisilla on hankkeen omistajuus ja aktiivinen rooli yhteistyössä nuorten 
ohjaamisessa Ankkuri-mallin piiriin. 



c) toistettavuus muissa jäsenmaissa: mallin etuna on sen toistettavuus, koska hankkeesta on 
luotu toimintamalli ja mm. lomakkeet nuoren asiakkaan ohjausta varten. 

d) innovatiivisuus: hanke on innovatiivinen ja erityinen siinä mielessä, että se keskittyy etsimään 
ratkaisuja syrjäseuduille. Raati arvosti tätä syrjäseutujen palveluiden kehittämisen 
näkökulmaa sekä toimintamallin kehittämistä ja mallintamista.  

Yhteenveto: Hanke perustuu paikallisten ongelmien kartoitukseen, puuttuu vakavaan ajankohtaiseen 
ongelmaan paikallistasolla syrjäseudulla, onnistuu sitouttamaan paikallisia toimijoita ja herättää 
vanhempia. Sen vahvuutena on myös tavoite tehostaa monialaista viranomaisyhteistyötä syrjäseudulla, 
poliisin saamien lisäresurssien turvin. Raati jäi kuitenkin kaipaamaan hankkeeseen sisältyvän 
repressiivisen työotteen problematisointia ja pohdintaa. Raadin mielestä huomiota olisi kannattanut 
kiinnittää mahdollisiin kontrollin haittavaikutuksiin nuorten elämässä (mm. merkinnät huumausaineen 
käyttörikoksista tulevan työnhaun kannalta) eikä raati pystynyt hakemuksen perusteella arvioimaan, 
millaista erityistä tukea nuoret hankkeessa saavat.  Hankkeessa oli useita hyviä elementtejä ja 
toimintamallin arvioitiin helpottavan mm. hoitoon hakeutumista, joka voi olla hankalaa pienillä 
paikkakunnilla päihteidenkäyttöön liittyvän häpeän takia. Mallinnus ja selkeä ohjeistus lomakkeineen lisää 
mallin siirrettävyyttä, kunhan ne käännettäisiin muihin Euroopan maihin soveltuviksi. Monista 
positiivisista elementeistä huolimatta raati ei katsonut hankkeen ansioiden kokonaisuudessaan riittävän 
ECPA- kilpailuehdokkuuteen. 

 

Nuoli– hanke (nuorten kohtaamis- ja tukipiste). Sininauhasäätiö 

Hankkeen kuvaus: 

NUOLI-hanke on 16-29 vuotiaille nuorille suunnattu ympärivuorokautinen kohtaamis- ja tukipiste, jossa 
pyritään asunnottomuuskierteen katkaisuun, ehkäistään katuasunnottomuutta sekä kiinnitetään 
päihteitä käyttäviä nuoria joustavien ja kynnyksettömien tukimuotojen piiriin. NUOLI antaa nuorelle 
mahdollisuuden myös perustarpeisiin, kuten paikan levätä, syödä ja peseytyä. 

Hankkeen tavoite: 

Haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten palvelupolkujen sekä palvelujen sisältöjen 
yhteistoiminnallinen kehittäminen. Kadulla asuvat, päihteitä käyttävät nuoret saavat tarvitsemansa 
palvelut ”yhden oven” periaatteella, riippumatta elämäntilanteestaan tai elintavoistaan. Nuorten 
toivotaan sitoutuvan hankkeen osallistavaan toimintaan, jolloin heistä kasvaa vertaistoimijoita tai he 
voivat edetä työkokeilujen kautta oppisopimuskoulutukseen. Kohtaamis- ja tukipisteestä on tarkoitus 
luoda pysyvä toimintamalli, jossa on erikoistuttu nimenomaan päihteillä ja rikoksilla oireilevien, pääosin 
asunnottomien nuorten kohtaamiseen. Toimintamalli juurrutetaan myöhemmin osaksi Helsingin 
kaupungin (ja mahdollisesti muiden kuntien) sekä järjestöjen nuorille suunnattua palvelukokonaisuutta 

Raadin arvio: 



a) rikoksentorjunnallinen teema, dokumentointi ja tuloksellisuus: Hanke tähtää nuorten 
päihteidenkäyttäjien tilanteen parantamiseen haittoja ehkäisevällä periaatteella, sillä tila on 
avoin myös päihteiden vaikutuksen alaisille sekä tätä kautta rikos- ja päihdekierteen 
katkaisuun. Hankkeen tuloksia ei ole vielä voitu arvioida lainkaan. Hankkeen käynnistyttyä 
saatiin kuitenkin jo aikaiseksi se, että tila on nyt auki 24/7. 

b) yhteistyö: hankkeessa tehdään yhteistyötä Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa. 
c) toistettavuus muissa jäsenmaissa: Hankkeen toistettavuutta ulkomailla tai muualla Suomessa 

tulisi helpottamaan, kun hankkeen mallinnus voidaan tehdä.   
d) innovatiivisuus: hanke on rohkea kokeilu haavoittuvassa asemassa olevien nuorten 

kohtaamiseen. Innovatiivisuutta lisää myös sen ympärivuorokautinen aukioloaika. 

 Yhteenveto: Nuoli on kiinnostava vasta käynnistynyt hanke, joka sopii kilpailun teemaan. Siitä ei ole vielä 
dokumentoitua materiaalia eikä tuloksia sen vaikuttavuudesta. Tietoa ei vielä ole myöskään sen 
toistettavuudesta tai siirrettävyydestä. Raadin mielestä hanke on kiinnostava ja sen raportointiin ja 
tulosten arviointiin kannattaa kiinnittää huomiota; hakemuksessa olikin mainittu erilaisia keinoja tehdä 
seurantaa. Hankkeen toistettavuutta lisäisi sen mallintaminen. Monista positiivisista elementeistä 
huolimatta raati ei katsonut hankkeen ansioiden kokonaisuudessaan riittävän ECPA- 
kilpailuehdokkuuteen. 

 

Verkko-Vinkki (A-klinikkasäätiö) 

Hankkeen kuvaus: 

Verkko-Vinkki tekee etsivää verkkotyötä, haittojavähentävää anonyymiä terveysneuvontaa ja 
palveluihinohjausta Tor-verkossa päihteitä käyttävien ihmisten parissa Suomen suurimmalla Tor-verkon 
päihdekauppa- ja keskustelusivustolla Torilaudalla. hanke tuottaa myös esitteitä turvallisemmasta 
päihteidenkäytöstä, C-hepatiitista ja yliannostusten ehkäisystä sekä jalkauttaa Suomen uusinta C-
hepatiittistrategiaa 

Hankkeen tavoite: 

Päihteiden suonensisäiseen käyttöön liittyvien tartuntatautien ja muiden terveydellisten haittojen 
väheneminen ja ennaltaehkäisy. Tuoda terveys- ja tukipalvelut syrjäytymisriskissä olevien ihmisten 
saataville.  

a) rikoksentorjunnallinen teema, dokumentointi ja tuloksellisuus: Raati arvioi, että hankkeen 
painopiste ja lähestysmistapa on enemmänkin kansanterveydellinen eikä sille ollut esitetty 
kytkentöjä rikoksen ehkäisyyn. Se tähtää haittojen vähentämiseen eikä  myöskään kohdistu 
erityisesti nuoriin. 

b) yhteistyö: Hankkeessa tehty yhteistyötä mm. materiaalien suunnittelussa Munuais- ja 
maksaliiton, Irti Huumeista ry:n ja Pro-tukipisteen kanssa. 

c) toistettavuus muissa jäsenmaissa: raati arvioi hankkeen helposti siirrettävissä olevaksi, mutta 
se kattaa vain ne, joilla on taito ja mahdollisuus käyttää internettiä ja tor-verkkoa. 



d) innovatiivisuus: digitaalisuus on innovatiivinen menetelmä. 

Raati jäi kaipaamaan hankkeen mahdollisten vaikutusten kirjaamista rikoksentorjuntaan, sillä hankkeen 
esittelyssä tuli ilmi vain kansanterveydellinen näkökulma ja terveyden edistäminen. Raati arvosti 
hankkeesta tehtyä seurantaa (materiaalien jakaminen, asiakaspalautteen kysyminen, koulutusten 
palaute), mutta päätyi siihen, että rikoksentorjunnan näkökulmaa olisi kannattanut pohtia hakemuksessa 
enemmän.  Monista positiivisista elementeistä huolimatta raati ei katsonut hankkeen ansioiden 
kokonaisuudessaan riittävän ECPA- kilpailuehdokkuuteen. 

 

Nuorten toiminta (Kriminaalihuollon tukisäätiö) 

Hankkeen kuvaus: 

Hanke on suunnattu 15-29 -vuotiaille päihteitä käyttäville rikostaustaisille nuorille. Toiminnan tavoitteena 
on etsiä ilman tarvittavaa tukiverkostoa olevia nuoria nuorten toimintaan ja tarvittaviin tukiverkostoihin 
jo vankeusaikana sekä ennaltaehkäistä näin syrjäytymistä ja uusintarikollisuutta. Hanke tarjoaa yhteisön, 
joka mahdollistaa muutosmotivaation synnyn rikoksettomaan elämäntapaan. Menetelminä ovat musiikki, 
liikunta, kulttuuri, intensiivinen ammatillinen tukityöskentely ja vertaistuki. Toiminta tukee nuoria myös 
työhön hakeutumisessa. Toimintakeskus on auki arkipäivisin, ja se toimii Kriminaalihuollon tukisäätiön 
tiloissa. Toimintaa on sekä yksilöille että ryhmille. Nuorten toiminnassa voi suorittaa yhdyskuntapalvelun 
ja se voi toimia koevapauden toimintavelvoitepaikkana. 

Hankkeen tavoite: 

Päätavoitteena on nuorten uusintarikollisuuden vähentäminen. Tähän liittyvinä alatavoitteina ovat 
yksinäisyyden lievittäminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Monelle rikos- ja päihdetaustaiselta 
nuorelta puuttuu malli päihteettömästä vapaa-ajan vietosta. Tavoitteena on eri 
harrastusmahdollisuuksien kautta tukea nuoren itseluottamusta ja -tuntemusta. Yhteisöllisyyden kautta 
vahvistetaan sekä sosiaalisia että arjen taitoja ja saadaan työkaluja arkeen. 

Raadin arvio: 

a) rikoksentorjunnallinen teema, dokumentointi ja tuloksellisuus: Nuorten toiminta liittyy 
kilpailun teemaan ja keskittyy päihteitä käyttäneiden nuorten uusintarikollisuuden ehkäisyyn 
tarjoamalla heille päihteettömän yhteisön. Hanketta on dokumentoitu nuorten rikoksiin 
puuttumisen malleja esittelevässä TEAS- tutkimuksessa vuodelta 2019. Hankkeen sisäinen 
seuranta on osoittanut, että vuoden 2019 aikana toimintaan on sitoutunut enemmän nuoria 
kuin ensimmäisen toimintavuoden aikana 2018. Myös toiminnassa mukana olleille nuorille on 
tehty kysely. Vaikka vastaajien määrä on ollut pieni, ovat vastaajat kokeneet toiminnan 
positiiviseksi ja kannustavaksi ja toiminnan tukeneen rikoksettomaan elämään pyrkimistä. 
Hanke on kuvattu myös Innokylä.fi:stä. 



b) yhteistyö; hankkeen yhteistyökumppaneina on mm. Rikosseuraamuslaitos (vankilat ja 
yhdyskuntaseuraamustoimistot) ja Lukukeskuksen Sanat haltuun-toiminta. Lisäksi nuoria 
autetaan heille tarpeellisiin palveluihin. 

c) toistettavuus muissa jäsenmaissa: Onnistuakseen hanke vaatii toimitilat, järjestön ja hyvät 
luottamukselliset suhteet rikosseuraamusalan toimijoihin, koska asiakkaisiin pyritään 
luomaan suhde jo vankeusaikana ja siellä on mahdollisuus suorittaa myös vapaudessa 
suoritettava rikosseuraamus. Hankkeen toistettavuutta helpottaa Innokyla.fi –sivustolle 
laadittu toiminnan mallinnus. 

d) innovatiivisuus: hanke on kansallisesti ainoa päihteetön ohjelma rikostaustaisille nuorille. 
Työmenetelminä käytetään musiikkia, jolla ohjataan tunteiden ilmaisemiseen. Ilmaisua tukee 
myös luku- ja kirjoitustaidon tuki. Nuoret saavat itseluottamusta myös esiintymisellä. Myös 
hankkeen etsivä ote oli positiivinen ja se, että nuoreen luotiin kontakti jo vankeusaikana, 
koska vapautuminen on riskialtis aika. 

Yhteenveto: Raati valitsi Nuorten toiminnan Suomen kilpailuhankkeeksi Euroopan 
rikoksentorjuntakilpailuun. Hanke on selkeästi osa kilpailun teemaa, pureutuu päihteitä (huumeet, 
alkoholi) käyttäneiden nuorten monenlaisiin ongelmiin, ehkäisee rikosten uusimista ja tukee rikoksista 
irrottautumista. Hankkeen työmenetelmänä on kokonaisvaltainen ote ja päihteettömän yhteisöllisyyden 
tukeminen eri keinoin ja nuoren itsetunnon vahvistaminen musiikin ja sanoitusten tekemisen kautta, millä 
nuori oppii myös ilmaisemaan tunteitaan positiivisesti. Hankkeessa kiinnitetään huomiota myös 
muutoksen tukemiseen; pyritään vanhasta kaveripiiristä luopumisen aiheuttaman yksinäisyyden tilalle 
tuomaan yhteisö ja vertaistuki ja mahdollisuus nousta itsekin tukemaan muita. Myös arjen perustaitojen 
tukeminen, kuten ruokailu ja ruoan valmistus, nähtiin tärkeäksi rikoksista irrottautumisen kannalta. Viime 
kädessä tavoite on ohjata nuoret kohti työelämää ja koulutusta ja hankkeella on ollut työllistävä vaikutus. 
Hankkeen kokonaisvaltainen lähestymistapa nuoren elämäntilanteen ja rikoksista ja päihteistä 
irrottautumiseksi sisältää myös yksilötyötä. 

Hankkeesta tehty aikaisempi tutkimus (2019) on otettu toiminnan kehittämisessä huomioon ja sen jälkeen 
hanke on kuvattu Innokyla.fi –sivustolla.  Hankkeessa ja kilpailuhakemuksessa on tiedostettu ja kirjoitettu 
auki myös sen haavoittuvuudet, mitä raati piti rohkeana.  

Raadin näkemyksen mukaan Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toiminta –hanke 
sopii kilpailuun osallistuneista hankkeista parhaiten edustamaan Suomea EUCPN:n 
vuoden 2019 ECPA-rikoksentorjuntakilpailussa. 


