
Väkivallan ehkäisemiseen ja uhrien 
auttamiseen kohdistuvia STEA-

avustuksia 2023

1



Väkivallan ehkäisemiseen ja uhrien auttamiseen 
kohdistuvia STEA-avustuksia 2023 1/2

• Väkivaltaa kohdanneiden tai väkivallan tekijöiden auttamiseksi kohdentuu 
avustuksia 19,3 miljoonaa euroa 92 eri avustuskohteeseen. Tästä kohdennettuja 
toiminta-avustuksia on 17 miljoonaa euroa (78 avustuskohdetta) ja 
hankeavustuksia 2,3 miljoonaa euroa (14 avustuskohdetta).

• Osassa näistä avustuskohteista tehdään muutakin kuin väkivallan ehkäisyyn ja 
kohderyhmien tukemiseen kohdistuvaa toimintaa (mm. tuetaan perheitä 
erilaisissa muissa arjen haasteissa).

• Edellä mainittujen avustuskohteiden lisäksi on avustuskohteita, joissa tuetaan 
myös väkivallan uhreja ja tekijöitä osana muuta avustettavaa toimintaa. Tällaisia 
avustuskohteita ovat mm. alueelliset kriisikeskukset ympäri Suomen.

• Lisäksi suurin osa nuorten ja perheiden tukemiseen kohdistuvista avustuksista 
estää pahoinvoinnin kärjistymistä ja siten myös väkivaltaa. 
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• STEA-avusteiset hankkeet ja toiminnot täydentävät julkisen sektorin 
lakisääteistä toimintaa. Toiminta on usein yksilöllistä ja/tai ryhmämuotoista 
tukea väkivallan uhreille ja tekijöille. Osassa toimintoja apua on tarjolla 
virka-ajan ulkopuolella. Avun piiriin pääseminen on usein nopeaa, ja tukea 
voi saada myös anonyymisti. Vertaistuki korostuu monessa kohteessa. 
Yhteistyötä tehdään pääasiassa kunnan, viranomaisten ja muiden 
järjestötoimijoiden kanssa (jatkossa hyvinvointialueiden). 

• Kohderyhminä avustetuissa toiminnoissa ovat rikosten uhrit, väkivaltaisesti 
oireilevat, kaltoin kohdellut ja kiusatut. Osa avustuskohteista tukee sekä 
uhreja että tekijöitä, osa pelkästään uhreja tai väkivallan tekijöitä. 
Avustusten piirissä on sukupuolisensitiivisiä toimintoja (esimerkiksi 
pelkästään miehille tai naisille suunnattuja toimintoja).
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• Yksilö- ja ryhmämuotoinen avokriisityö perhe- ja lähisuhdeväkivallan kokijoiden, 
tekijöiden ja lasten kanssa 

• Helsinki, Kauhajoki, Kerava, Kotka, Kouvola, Hämeenlinna, Jyväskylä, Lappeenranta, 
Lahti, Mikkeli, Kokkola, Kuopio, Pori, Porvoo, Raahe, Turku, Tampere, Oulu, 
Rovaniemi, Vaasa, Vantaa

• Nuorisoväkivallan ehkäisy 
• Väkivaltaisen käytöksen vähentämiseen ja ehkäisemiseen suunnattuja ryhmä- ja 

yksilötoimintoja
• Ulkotiloissa ja puolijulkisissa tiloissa liikkuvien nuorten kanssa tehtävä työ
• Seurusteluväkivalta

• Kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden tai syyllistymisriskissä olevien 
väkivaltaisen käyttäytymisen vähentäminen ja ehkäiseminen yksilöllisen asiakastyön ja 
verkostotyön avulla 

• Aggredi- ja Via Vis -toiminnat: Helsinki, Kuopio, Oulu/Pohjois-Suomi, Tampere, Turku, 
Pori, Lahti
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• Väkivaltaa lähisuhteissaan käyttäneiden miesten väkivaltaisen käytöksen 
ehkäiseminen sekä väkivallan käytön lopettaminen 

• Naisten väkivaltaisen käytöksen ehkäiseminen 

• Auttava kriisipuhelin, verkkopohjaiset tukimuodot 

• 15-28-vuotiaiden nuorten naisten väkivallankäytön ehkäisy ja lopettaminen sekä 
kohderyhmän ja ammattilaisten tietouden lisääminen väkivallan vaikutuksista 

• Ikääntyneisiin kohdistuvan ja ikääntyneiden omaishoitajien käyttämän väkivallan käytön 
ehkäiseminen
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Muita toimintoja/kohderyhmiä mm: 

• Järjestölähtöinen kriisi-, mielenterveys- ja väkivaltatyö vaikeissa elämäntilanteissa oleville 
kasvokkain, puhelimitse, verkossa, videovälitteisesti ja ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä 
(Kriisikeskus) 

• Väkivaltaisesti käyttäytyvien lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tukeminen 

• Eron jälkeisen väkivallan ja vainon kohteena elävien perheiden turvallisuuden lisääminen 

• Seksuaaliväkivallan uhrien tuki ja seksuaalirikosten ehkäisy, seksuaalisen kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäiseminen sekä vastikkeellisen seksin piiriin ajautuneiden auttaminen verkossa

• Kunniaan liittyvien konfliktien ja väkivallan ehkäiseminen

• Kiusaamista kokeneiden tukeminen 

• Kidutettujen pakolaisten kuntoutus

• Digitaalisen väkivallan ehkäiseminen 

• Taloudellisen väkivallan ehkäiseminen 

• Henkirikoksen uhrien läheisten tuki

• Vertaissuhdeväkivalta (sijaishuollon piirissä olevat lapset ja nuoret)
6
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• 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 

• Mannerheimin lastensuojeluliitto ry: 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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• Pesäpuu ry: 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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Väkivallan ehkäisemiseen kohdistuvia 
avustuksia

• Tarkemmat tiedot kaikista avustuskohteista löytyvät STEAn verkkosivulta 
avustukset.stea.fi.

• Väkivallan ehkäisemiseen ja auttamistyöhön kohdistuvia avustuksia voi tietokannasta 
etsiä esim. hakusanoilla kohdasta käyttötarkoitus ”väkiv” tai valitsemalla 
avustuskokonaisuus -valikosta ”kriisiauttaminen ja arjen turvallisuus”
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Nuorisojengit STEA-avustuksissa 1/3 

• Nuorten jengiytyminen koskee julkiseen keskustelun määrään verrattuna pientä osaa 
nuorista

• Alaikäisten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden väkivaltarikokset ovat lisääntyneet selvästi 
vuoden 2015 jälkeen, mutta niitä on vähemmän kuin 1980- ja 1990-luvuilla

• Täysi-ikäisten ikäryhmissä väkivaltarikokset ovat vähentyneet entisestään edelleen 
vuoden 2015 jälkeen – lukuun ottamatta ryöstörikoksia, jotka ovat lisääntyneet kaikissa 
ikäryhmissä 

• Väkivaltarikollisuuden kasvu ei näytä liittyvän mihinkään tiettyyn väestöryhmään, 
alueeseen tai selvärajaiseen ilmiöön

• Vakavien väkivaltarikosten määrä on kokonaisuudessaan ollut poikkeuksellisen korkea 
koronavuosina 2020-21

(KRP:n selvitys Nuorten väkivaltarikollisuuden määrä ja piirteet poliisin tietoon tulleen rikollisuuden valossa, 3/2022)
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• STEA-avustuksilla ehkäistään nuorten ajautumista rikollisporukoihin erittäin laajasti:

• Lasten vanhempien sekä nuorten mielenterveyden ja arjenhallinnan tuki

• Lasten ja vanhempien yksinäisyyden vähentäminen

• Nuorten, lasten vanhempien ja tai joskus vanhemmiksi tulevien mielenterveyden 
tukeminen sen heikentyessä eri syistä

• Päihderiippuvuuden ehkäiseminen sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tukeminen

• Kaikki perhetyö

• Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen

• Maahanmuuttajaperheiden tukeminen esim. kasvatushaasteissa ja kasvatustyössä

• Eri ryhmien yhteiskuntasuhteiden parantaminen ja rasismin ja muun syrjinnän vastainen 
työ

• Perhe- ja vanhemmuustyö erilaisille tukea tarvitseville ryhmille

• Eroauttaminen lapsiperheissä

• Kaikki nuorten kehitystä ja kasvua toiminta kouluissa ja vapaa-ajalla, myös kulttuuri- ja 
liikuntapainotteiset avustuskohteet

• Vankilasta vapautuvien tukeminen takaisin säännölliseen elämään
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• Järjestöt toimivat nuorten rikoksentekijöiden kanssa poliisin johdolla moniammatillisesti 
(esim. Ankkuritiimit)

• STEA-avustuksia haetaan suhteellisen vähän rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseen, 
toimintaa tekevät vuonna 2023:

• Aseman Lapset: Pasila-toiminta, katusovittelutoiminta, vakavien kiusaamistapausten 
K-0-toiminta, osin Walkers-bussitoiminta ja löytävä nuorisotyö

• Turun NMKY: katusovittelutoiminta sekä uusi hanke Turun katujengi-ilmiön 
kartoittamiseen ja kontaktin hakemiseen nuoriin yhteistyössä poliisin kanssa
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