
Hakuinfotilaisuus: Rikoksilla 
oireilevien nuorten palveluiden 
tehokkuus 

10.10.2017 



Ohjelma 

• Projektipäällikkö Sari Löytökorpi (VNK) esittelee lyhyesti 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 

hakukäytänteitä 

• Neuvotteleva virkamies Minna Piispa (OM) esittelee 

tietotarvekuvauksen tavoitteet 

• Kysymyksiä ja vastauksia eri osuuksiin 

• Kysymyksiä etänä: screen.io/vnteas 
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Tieto käyttöön! 
Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminta (TEAS) 
 
Sari Löytökorpi 

 



Suunnitelmallista 

toimintaa  
 

Tietoa päätöksenteon, tiedolla 

johtamisen ja toimintakäytäntöjen 

tueksi 

 

Valtioneuvoston vuosittainen 

selvitys- ja tutkimussuunnitelma 

ohjaa työtä 

 

Hankkeilta edellytetään tulosten 

mahdollisimman laajaa hyödyn-

nettävyyttä 



• Hakijoina voivat olla korkeakoulut, tutkimuslaitokset, 

yritykset ja järjestöt tai niiden muodostamat konsortiot, 

joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä 

organisaatioita. 

• Hankkeen päätoteuttajalla on oikeus käyttää palvelun 

tuottamisessa myös alihankkijoita (ostopalvelut). 
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Ketkä voivat hakea 



• Konsortiosta vastaava taho (päätoteuttaja) vastaa koko hankkeen 
toteutumisesta suunnitelman mukaisesti. 

• Konsortion osapuolet vastaavat kuitenkin kukin oman tutkimus- ja 
selvitystyönsä sisällöllisestä oikeellisuudesta. 

• Ennen kuin koordinaatiosta vastaava taho ja valtioneuvoston kanslia 
tekevät sopimuksen, tulee konsortio-osapuolten tehdä 
konsortiosopimus. 

• Hankkeen päätoteuttaja vastaa hankkeen rahaliikenteestä ja 
taloushallinnosta konsortiosopimuksessa sovitulla tavalla. 

• Konsortiohankkeissa tulee huomioida mahdollisen konsortio-
osapuolen hankkeen päätoteuttajalta laskutettavat arvonlisäverot, 
vaikka niitä ei suoraan valtioneuvoston kanslialta laskuteta. 
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Konsortiot 



• Päätoteuttaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta 

kuten omastaan sekä vastaa siitä, että alihankkija 

noudattaa omalta osaltaan hankintasopimuksen mukaisia 

velvoitteita. 

• Käytettävät alihankkijat ja alihankkijoiden työosuudet 

tulee nimetä ja eritellä hankesuunnitelmassa. 

• Alihankinnan ollessa kyseessä valtioneuvoston kanslia ei 

edellytä konsortiosopimuksen laatimista. 
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Alihankinta 



• Ministeriöiden asiantuntijat arvioivat hakemukset ja esittävät 
valittavat hankkeet valtioneuvoston kanslialle. 

• Valintakriteereitä ovat: 

• Sopivuus valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman tavoitteisiin 

• Vaikuttavuus ja hyödynnettävyys 

• Hankkeen laatu ja toteutettavuus 

• Viestintä ja tiedonhallinta 

• Tilanteessa, jossa kaksi hakemusta saa samanarvoiset pisteet, 
toteutettavaksi valitaan se hanke, jonka relevanssin ja hankkeen 
laadun ja toteutettavuuden yhteispisteet ovat korkeammat. 
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Miten hakemukset arvioidaan 



• Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten ja tutkimusten hankinnasta, 
laatii sopimukset hankkeen päätoteuttajan kanssa, huolehtii 
maksusuorituksista ja seuraa hankkeiden toteutusta yhdessä hankkeille 
osoittamiensa ohjausryhmien kanssa. 

• Selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoissa sovelletaan 
kokonaiskustannusmallia. 

• Määräraha on täysimääräistä, eikä omarahoitusosuutta vaadita. 

• Hanke voi käynnistyä ja sille voi kertyä kustannuksia vasta sopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen. 

• Sopimus tulee palauttaa allekirjoitettuna valtioneuvoston kansliaan 
kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä kun 
hanketoimijan/hanketoimijoiden katsotaan saaneen sopimusluonnoksen 
valtioneuvoston kanslialta. 
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Hankesuunnitelmasta toteutukseen 



• Hakuaika päättyy 9.11. klo 14.00, johon mennessä 
hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteeseen 
vnteas@vnk.fi  

• Hakemuslomake 

• Liite1: Hankesuunnitelma ja ansioluettelot 

• Liite 2: Viestintä- ja hyödyntämissuunnitelma -lomake 

• Jos kyseessä on konsortio, valtuutus muilta 
toteuttajatahoilta laatia hakemus koko konsortion 
puolesta 
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Hakemuksen lähettäminen 

mailto:vnteas@vnk.fi
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Tavoiteaikataulu hausta hankkeen 
käynnistymiseen 

12.10.2017

Hakuinfot

10.10.2017

Hakuinfot

30.10.2017

Vastaukset hakijoiden kysymyksiin
Tietokayttoon.fi

2.10.2017 12.1.2018

1.11.2017 1.12.2017 1.1.2018

12.1.2018

Sopimukset ja
hankkeiden käynnistyminen

19.10.2017

Kysymykset hakijoilta
vnteas@vnk.fi

2.10.2017 - 9.11.2017

2018 VN TEAS -haku

14.12.2017 - 4.1.2018

Valitusaika

7.12.2017 - 14.12.2017

Päätökset hankinnoista

14.11.2017 - 7.12.2017

Hakemusten arviointi

9.11.2017 - 14.11.2017

Hakemusten käsittely



 
Rikoksilla oireilevien nuorten 
palveluiden tehokkuus 

Minna Piispa 

Oikeusministeriö/rikoksentorjuntaneuvosto 



Tutkimuksen tausta 



• Nuorten syrjäytymisen ennalta estämiseen ja rikoksilla 

oireilevien nuorten tukemiseen panostetaan 

viranomaistyöllä ja erilaisilla hankkeilla. 

• Työn vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta vähän 

tietoa rikoksilla oireilevien nuorten auttamisessa. 

• Tietoa vaikuttavuudesta ja kustannushyötysuhteesta 

tarvitaan, jotta rikoksia ehkäisevään toimenpiteeseen 

kannattaa ryhtyä. 
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Miksi tietoa tarvitaan? 

10.10.2017 



• Vain pieni osa nuorten rikollisuudesta tulee viranomaisten tietoon ja 
tilastoihin. 

• Rikokset keskittyvät; pieni ryhmä tekee suuren osan kaikista 
ikäluokan rikoksista.  

• 23 % nuorista (15-30-vuotiaat) tekee poliisin tietoon tulevia rikoksia; 
15 % ei uusi rikosta, 4 % uusii kerran ja 4 % on monikertaisia 
rikoksen uusijoita. 

• Rikoksentekijät ovat usein olleet myös rikoksen uhreja. 

• Nuoren hyvinvointiin voi vaikuttaa, jos on ollut väkivallan tai rikoksen 
uhrina eikä asiaa ole käsitelty (esim. masennus, itsetuhoisuus yms., 
päihteillä turruttaminen, koulupudokkuus, häiriökäyttäytyminen ja 
rikokset). 
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Nuorten rikollisuudesta 

10.10.2017 



• Tavoite:  

• Varmistetaan, että viranomaisten ja oikeusjärjestelmän toiminta sekä 

rikoksia ennalta estävät palvelut sovitetaan yhteen siten, että ne 

vähentävät syrjäytyneiden henkilöiden rikollisuutta mahdollisimman 

tehokkaasti.  

• Nuorten syrjäytymiskehitykseen puututaan mahdollisimman varhain 

moniammatillisin keinoin. 
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Sisäisen turvallisuuden strategia 
tp 3; Arjen turvallisuus 

10.10.2017 



• Tavoitteen saavuttamisen keinot: 

• Laaditaan syrjäytymiseen liittyvän rikollisuuden vähentämisen 

toimintamalli, jossa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri 

viranomaisten toiminnot ja muiden, ennalta ehkäiseviä palveluita 

tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet 

huomioiden.  

• Toimintamalli pannaan toimeen valtioneuvoston alaisten 

viranomaisten osalta ohjauksen keinoin ja muiden kanssa 

yhteistyömenettelyillä. 
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Sisäisen turvallisuuden strategia, tp 3; Arjen 
turvallisuus 

10.10.2017 



Tutkimuksen tavoite ja kysymykset 



• Selvittää nykytilanne, miten rikoksilla oireilevien 

yksilölliset tukitarpeet kartoitetaan ja otetaan huomioon 

tukea tarjottaessa.  

• Kartoittaa, miten hyvin nykyiset palvelut vastaavat 

rikoksilla oireilevien nuorten yksilöllisiä tarpeita.  

• Selvittää syrjäytymisvaarassa olevien rikoksilla 

oirehtivien nuorten tukipalvelujen tehokkuutta ja 

kustannushyötyjä.  
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Hankkeen tavoitteet 

10.10.2017 



• Mitä tietoa aiheesta on käytettävissä ja miten tätä voidaan 

hyödyntää suunniteltavissa toimenpiteissä? 

• Miten viranomaiset kartoittavat rikoksilla oireilevien yksilölliset 

tarpeet?  

• Miten hyvin nykyiset palvelut ottavat nuorten yksilölliset tarpeet 

huomioon ja miten hyvin ne ovat kyenneet tukemaan 

rikoskierteessä olevia nuoria rikoksettomuuteen? 

• Kuinka hyvin nämä palvelut tavoittavat rikoksilla oireilevat nuoret?  

• Mikä on nykyisen rikosprosessi- ja rangaistusten täytäntöön- 

panoketjun ja sen käytäntöjen ennalta estävä vaikutus (esim. 

syyttäjän puhuttelu) uusintarikollisuuteen? 
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Tutkimuskysymykset 

10.10.2017 



• Haastattelut viranomaisille, järjestöille ja muille nuorten 

kanssa työskenteleville 

• Haastattelut rikoksilla oireileville nuorille. 

• Tutkimuksellinen koeasetelma, jolla voitaisiin kartoittaa 

eri toimenpiteiden vaikuttavuutta.  

• Toimintamallien kustannushyötyanalyysi/luoda pohjaa 

vaikuttavuusanalyysille. 
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Tutkimusmenetelmät 

10.10.2017 



• Hakuaika 2.10.-9.11.2017 

• Aikajänne: 2/2018-1/2019 

• Budjetti: 150.000 € 

• STS työryhmä aloittaa 1/2018, tutkimuskysymykset 

täsmentyvät työryhmässä, tutkija mukaan 

• Mukana olevat tahot: Rikoksentorjuntaneuvosto, SM, 

OKM, STM 
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Aikataulu ja eteneminen 

10.10.2017 



Kiitos! 

Lisätietoja: tietokayttoon.fi 

http://tietokayttoon.fi/haku/ilmoitus/-/asset_publisher/valtioneuvoston-paatoksentekoa-tukevan-selvitys-ja-tutkimustoiminnan-haku-2018

