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Lausuntopyyntö Against Hate –hankkeen suosituksista viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön 
 
Oikeusministeriö koordinoi Against hate –hanketta, jonka tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen 
työn tehostaminen. Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä viranomaisten, 
erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvis-
tamiseen sekä viharikosten uhrien tukemiseen. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuus –ohjelmasta (2014-2020). Hanke toteutetaan ajalla 1.12.2017-30.11.2019. 
 
Osana hanketta on perustettu verkosto, jonka tehtävänä on tukea hankkeen toimintoja, kartoittaa viharikos-
ten ja vihapuheen vastaisia toimia ja vihapuheen ja viharikosten vastaisen työn aukkoja sekä tämän työn poh-
jalta tehdä ehdotuksia viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn tehostamiseksi. Verkoston lisäksi suosituksia 
muotoiltaessa on käytetty hyväksi hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa esiin nousseita huomioita sekä touko-
kuussa 2019 julkaistun vihapuheraportin suosituksia. 
 
Linkit: https://yhdenvertaisuus.fi/against-hate (hankkeen kotisivu) 
 
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 23.10.2019. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lau-
suntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai 
postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lau-
suntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Kaikkiin kysymyksiin ei ole välttämätöntä vastata. 
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet pal-
velun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea 
voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Lisätietoja asiasta antaa hankepäällikkö Milla Aaltonen (puh. 0295 150056, sähköposti etunimi.suku-
nimi@om.fi. 
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Begäran om utlåtande om rekommendationerna från projektet Against Hate för arbetet mot hatbrott och 
hatretorik 
 
Justitieministeriet samordnar projektet Against Hate, som har målet att effektivisera arbetet mot hatbrott och 
hatretorik. Projektverksamheten fokuserar på att utveckla rapporteringen av hatbrott och stärka myndighet-
ernas, i synnerhet polisens, åklagarens och domarnas beredskap att bekämpa hatbrott och hatretorik samt på 
att stödja offren för hatbrott. Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens program för rättigheter, 
jämlikhet och medborgarskap (2014–2020). Projektet pågår under perioden 1.12.2017–30.11.2019. 
 
Som ett led i projektet har ett nätverk inrättats med uppgiften att stödja projektets funktioner, kartlägga åt-
gärderna för att bekämpa hatbrott och hatretorik och luckorna i arbetet samt att utifrån detta lägga fram för-
slag för att effektivisera arbetet mot hatbrott och hatretorik. I utformningen av rekommendationerna har 
man förutom nätverket även utnyttjat observationer från olika evenemang inom ramen för projektet samt 
rekommendationerna i den rapport om hatretorik som publicerades i maj 2019. 
 
Länkar: https://yhdenvertaisuus.fi/sv/against-hate-projektet (projektets webbplats) 
 
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 23 oktober 2019. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara 
den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per 
e-post eller per post. 
 
För att underlätta behandlingen av responsen ber justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanru-
briker som anges i begäran om utlåtande. Alla frågor behöver inte besvaras. 
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. När-
mare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar -> Bruksan-
visningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. 
 
Mer information ger projektchef Milla Aaltonen (tfn 0295 150056, e-post fornamn.efternamn@om.fi). 
 
Jakelu / sändlista 
Amnesty International Suomen osasto 
Anti-Racist Forum 
Dream Wear Club 
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)  
Fem-R 
Helsingin syyttäjänvirasto 
Helsinki Pride -yhteisö   
Ihmisoikeuskeskus 
Ihmisoikeusliitto 
Invalidiliitto 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) 
Kuurojen liitto 
Kynnys 
Lakimiesliitto 
Lapsiasiainvaltuutettu 
Lastensuojelun Keskusliitto 
Liikenne- ja viestintäministeriö  
Maahanmuuttovirasto 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
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Meitä ei vaienneta ry 
Miehet ry 
Miesjärjestöjen keskusliitto ry 
Moniheli ry 
Naisasialiitto Unioni 
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry  
Naisjärjestöt Yhteistyössä  
Näkövammaisten keskusliitto 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Pelastakaa lapset 
Pirkanmaan Seta  
Poliisiammattikorkeakoulu 
Poliisihallitus 
Rikosuhripäivystys 
Romaniasian neuvottelukunta 
Romano Missio 
Saamelaiskäräjät 
Sateenkaariperheet 
Sámisoster rs 
Sámi Árvvut rs 
Seta  
Sisäministeriö 
Someturva 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Suomen Asianajajaliitto 
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto 
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi 
Suomen Punainen Risti 
Suomen Romanifoorumi 
Suomen Romaniyhdistys ry 
Suomen somalialaisten liitto ry 
Suomen Syyttäjäyhdistys 
Suomen tuomariliitto 
Suomen Unicef 
Suomen Venäjänkielisten yhdistysten liitto 
Suomen viharikosvastainen yhdistys ry 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 
Tasa-arvotiedon keskus 
Tasa-arvovaltuutettu 
Trasek  
USKOT-foorumi 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Vammaisfoorumi 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
 
 


