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STEA-understöd år 2023 som riktar sig till
förebyggande av våld och hjälp till offer 1/2

• 19,3 miljoner euro understöd riktas till att hjälpa våldsoffer och våldutövare. Understödsbeloppet
fördelas på 92 olika understödsobjekt. Av detta är riktade verksamhetsunderstöd 17 miljoner
euro (78 understödsobjekt) och projektunderstöd 2,3 miljoner euro (14 understödsobjekt). 

• En del av dessa understödsobjekt innehåller även annat arbete än det som riktar sig till att stöda
målgrupperna och idka våldsförebyggande arbete (bland annat stöds familjer även i fråga om
övriga utmaningar i vardagen). 

• Förutom dessa ovan nämnda understödsobjekt finns det övriga understödsobjekt där man
stöder våldsoffer och våldutövare som en del av den övriga understödda verksamheten, till
exempel de regionala kriscentren runt om i Finland. 

• De flesta understöd som riktar sig till att stöda unga och familjer förhindrar tillspetsat illamående
och därmed förebygger verksamheten även våld. 
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STEA-understöd år 2023 som riktar sig till
förebyggande av våld och hjälp till offer 2/2

• STEA-understödda projekt och verksamhetsformer kompletterar den offentliga sektorns
lagstadgade verksamhet. Verksamheten är ofta antingen individuellt stöd och/eller stöd i 
grupp och riktar sig till våldsoffer eller våldutövare. I en del verksamhetsformer erbjuds
hjälp även utanför tjänstetid. Det går ofta fort att få hjälp och stöd ges även anonymt. 
Kamratstöd spelar en viktig roll i flera understödsobjekt. Samarbete görs i huvudsak med
kommunen, myndigheter och övriga organisationer (i fortsättningen även med
välfärdsområden). 

• Målgrupper i den understödda verksamheten är brottsoffer, våldutövare, utnyttjade och
mobbade. En del av understödsobjekten har verksamhet som stöder såväl offer som
utövare, en del stöder enbart offer eller enbart utövare. Det finns även understödd
verksamhet som är könssensitiv (till exempel verksamhet som riktar sig enbart till män
eller kvinnor). 
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Understöd som riktar sig till förebyggande av våld
och hjälp av våldsoffer 1/3

• Öppen krishantering både individuellt och i grupp för personer, även barn, som upplevt eller
utövat familjevåld eller våld i nära relationer. 

• Helsingfors, Kauhajoki, Kervo, Kotka, Kouvola, Tavastehus, Jyväskylä, Villmanstrand, Lahtis, 
St. Mickel, Karleby, Kuopio, Björneborg, Borgå, Brahestad, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, 
Rovaniemi, Vasa, Vanda

• Förebyggande av ungdomsvåld
• Gruppverksamhet och individuellt stöd för att minska och förebygga våldsamt beteende
• Rörligt arbete som görs utomhus och på halvt offentliga platser tillsammans med

ungdomar
• Våld i sällskapsförhållanden

• Individuellt klientarbete och nätverkssamarbete för att minska och förebygga våldsamt
beteende utanför hemmet hos dem som har gjort sig skyldiga till våld eller står i risk att bruka
våld

• Aggredi- ja Via Vis -verksamhet: Helsingfors, Kuopio, Uleåborg/Norra Finland, 
Tammerfors, Åbo, Björneborg, Lahtis
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Understöd som riktar sig till förebyggande av våld
och hjälp av våldsoffer 2/3

• För att förebygga och få ett slut på våldsamt beteende hos män som brukar våld i nära
relationer

• För att förebygga våldsamt beteende hos kvinnor

• Hjälpande kristelefon, stödformer på nätet

• Med användningsändamål som: ”15-28-vuotiaiden nuorten naisten väkivallankäytön 
ehkäisy ja lopettaminen sekä kohderyhmän ja ammattilaisten tietouden lisääminen 
väkivallan vaikutuksista”

• För att förebygga våld gentemot äldre personer och äldre anhörigvårdares bruk av våld
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Understöd som riktar sig till förebyggande av våld
och hjälp av våldsoffer 3/3

Övriga verksamhetsformer/målgrupper mm.: 

• Organisationsorienterat arbete som riktar sig till personer i svår livssituation: krisarbete, arbete i 
anslutning till psykisk hälsa eller våldsförebyggande arbete antingen ansikte mot ansikte, per 
telefon, på nätet, via videoanslutning eller i professionellt ledda grupper (Kriscenter) 

• Stöd till barn och unga med våldsamt beteende samt stöd till deras familjer

• För att öka känslan av trygghet hos familjer som är offer för våld efter skilsmässa eller på grund
av förföljelse

• Stöd till offer för sexuellt våld och förebyggande av sexualbrott, förebyggande av sexuellt
utnyttjande samt hjälp via nätet till personer som har hamnat i situationer som lett till sexuella
handlingar mot vederlag

• Förebyggande av hedersrelaterade konflikter och hedersrelaterat våld

• Stöd till personer som upplevt mobbning

• Rehabilitering av flyktingar som varit tortyroffer

• Förebyggande av digitalt våld

• Förebyggande av ekonomiskt våld

• Stöd för anhöriga till offer för brott mot liv 

• Våld i relationer (barn och unga inom vård utom hemmet)
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Nya projekt år 2023 som riktar sig till förebyggande
av våld och hjälp av våldsoffer 1/2 

• Etelä-Karjalan perhetyön Kehittämisyhdistys ry: Lähisuhdeväkivaltaa tehneiden tai sitä 
kokeneiden 2. ja 3. asteella opiskelevien 16-25-vuotiaiden nuorten tavoittamiseen 
yksilöasiakastyöhön ja vertaisryhmiin sekä nuorten tietoisuuden lisäämiseen 
väkivallasta Etelä-Karjalan alueella 

• Kuopion Setlementti Puijola ry: Maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen tukemiseen 
väkivallan kokemusten käsittelyssä sekä väkivallasta selviytymisessä, Pohjois-Savon 
alueella 

• Mannerheims Barnskyddsförbund rf: Mielenterveysongelmista, väkivallasta, 
itsetuhoisuudesta tai muista akuuteista vaikeista tilanteista kärsivien 12-20 -vuotiaiden 
ammatillisen avun tarpeessa olevien lasten ja nuorten tukemiseen 

• Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr: Kiusaamisesta traumatisoituneiden 16-35 –vuotiaiden 
toimintakyvyn ja osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen tarjoamalla matalan kynnyksen 
apua, vertaistukea sekä traumatietoisesti ja voimavaralähtöisesti toteutettua jälkihoitoa 
Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi vahvistetaan kohderyhmän kanssa toimivien asiantuntijoiden 
osaamista
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Nya projekt år 2023 som riktar sig till förebyggande
av våld och hjälp av våldsoffer 2/2

• Pesäpuu rf: Tilannekuvan tuottamiseen sijaishuollossa ilmenevästä vertaissuhdeväkivallasta ja 
siihen puuttumiseen yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja sijaishuollon toimijoiden kanssa 

• Sosiaalipedagogiikan Säätiö: Digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan taloudellisen väkivallan 
ehkäisyyn kehittämällä romanssihuijausten uhreille ja tekijöille yksilö- ja ryhmämuotoista tukea. 
Romanssihuijaus ilmiöön liittyvän osaamisen vahvistamiseen koulutusten, materiaalien ja 
viestinnän keinoin 

• Turun NMKY ry: Jengiytymisen syiden selvittämiseen ja nuorten jengiytymisen ehkäisemiseen 
Turun seudulla. 

• Viola-Väkivallasta vapaaksi ry: Väkivallattoman toimintakulttuurin luomiseen lasten ja nuorten 
arjessa yksilö- , perhe- , yhteisö- ja toimijaverkostotasolla
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Understöd riktade till förebyggande av våld

• Mera detaljerade uppgifter om alla understödsobjekt finns på webbsidan
avustukset.stea.fi.
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Ungdomsgäng i STEA-understöd 1/3 

• I förhållande till den offentliga diskussionen rör gängbildning av ungdomar enbart en liten
del av alla ungdomar

• Våldsbrott bland minderåriga och särskilt barn under 15 år har ökat tydligt efter år 2015, 
men våldsbrott förekommer ändå mindre än på 1980- och 1990-talen. 

• Sedan år 2015 har våldsbrott bland myndiga kontinuerligt minskat – med undantag av 
rånbrott som har ökat i alla åldersgrupper

• Ökad våldsbrottslighet verkar inte vara sammankopplad med någon särskild
befolkningsgrupp, något särskilt område eller något tydligt avgränsat fenomen

• Under coronaåren 2020-21 har antalet allvarliga våldsbrott i sin helhet varit exceptionellt
stort

(Centralkriminalpolisens rapport om ungdomsvåldsbrott, på finska KRP:n selvitys Nuorten väkivaltarikollisuuden määrä ja piirteet 
poliisin tietoon tulleen rikollisuuden valossa, 3/2022)
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Ungdomsgäng i STEA-understöd 2/3

• För att förebygga det att ungdomar hamnar i kriminella gäng finns det omfattande STEA-understödd
verksamhet :

• Stöd för vardagshantering och upprätthållande av psykisk hälsa för föräldrar och ungdomar

• Arbete som strävar till att minska ensamhet bland barn och föräldrar

• Stöd i situationer då den psykiska hälsan hos ungdomar, föräldrar eller blivande föräldrar av olika
orsaker försvagats

• Förebyggande av rusmedelsberoende samt stöd till rehabiliteringsklienter inom rusmedelsberoende
eller psykisk ohälsa

• Allt familjearbete

• Stöd för integration av invandrare

• Stöd till invandrarfamiljer, bland annat i uppfostringsutmaningar och uppfostringsarbete

• Förbättring av olika gruppers samhällskontakter samt arbete mot rasism och övrig diskriminering

• Familje- och föräldrarbete för grupper med olika stödbehov

• Skilsmässoarbete i barnfamiljer

• All verksamhet som stöder ungdomars utveckling och uppväxt i skolor, på fritiden, även
understödsbjekt med kultur- eller idrottsfokuserad verksamhet

• Stöd till personer som friges från fängelset då de återvänder tillbaka till ett regelbundet liv
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Ungdomsgäng i STEA-understöd 3/3

• Organisationer arbetar med unga gärningsmän multiprofessionellt under ledning av 
polisen (till exempel Ankarteamen, Ankkuritiimit) 

• STEA-understöd ansöks förhållandevis lite för att stöda ungdomar med våldsamt
beteende, under år 2023 arbetar följande organisationer med målgruppen: 

• Stationens Barn: Pasila-verksamheten, medlingsverksamhet på gatan, allvarliga
mobbningsfall (K-0-verksamheten), delvis Walkers-bussverksamheten och
uppsökande ungdomsarbete

• Turun NMKY: medlingsverksamhet på gatan samt ett nytt projekt med syfte att
kartlägga gatugängsfenomenet i Åbo samt att söka kontakter med ungdomar i 
samarbete med polisen
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