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ET 1 Parannetaan ja helpotetaan tietojenvaihtoa toimivaltaisten viranomaisten ja 
asiaankuuluvien EU:n elinten, laitosten ja virastojen välillä ja niiden sisällä sekä tarvittaessa 
kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 

ET 1 Tuotosindikaattorit  

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.1.1 Koulutustoimiin osallistujien määrä  

Mittayksikkö   Absoluuttinen määrä   

Määritelmä   Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta), mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 

artiklan 40 kohdan määritelmän mukaisesti.  Tämän indikaattorin osalta osallistujalla tarkoitetaan 

lainvalvontaviranomaista tai julkisen viranomaisen työntekijää (”henkilöstö”).     

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.1.7 Niiden osallistujien määrä, jotka katsovat, että koulutuksesta on hyötyä heidän työlleen  

R.1.8. Niiden osallistujien määrä, jotka raportoivat kolmen kuukauden kuluttua koulutuksesta, että he käyttävät 

koulutuksessa hankkimiaan taitoja ja osaamista.  
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Huomautukset  Kun osallistuja tulee hankkeeseen, hänet voidaan kirjata tähän indikaattoriin ja hänestä voidaan raportoida tässä 

indikaattorissa. Jos sama henkilö saa erityyppisiä koulutuksia yhden hankkeen puitteissa, hänet tulee ilmoittaa 

hankkeessa vain kerran. Jos henkilö poistuu yhdestä hankkeesta ja aloittaa toisessa hankkeessa, hänet on 

katsottava ja kirjattava uudeksi osallistujaksi.  

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.1.2 Asiantuntijakokousten/työpajojen/opintokäyntien määrä  

Mittayksikkö   Absoluuttinen määrä   

Määritelmä   Tämän indikaattorin osalta kokoukset/työpajat/opintokäynnit tarkoittavat keskinäistä oppimisharjoitusta, jossa 

jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä. Se kattaa hankkeen kansallisen ja kansainvälisen toiminnan.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin toiminta ilmoitetaan vain kerran samassa hankkeessa huolimatta siitä, kuuluuko toimintaan useita 

komponentteja (esim. opintokäynti, joka sisältää useita työpajoja). Toiminnan kesto ei ole merkityksellinen tässä 

indikaattorissa raportoinnin kannalta.   
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.1.3 Perustettujen/mukautettujen/ylläpidettyjen tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien 

lukumäärä  

Mittayksikkö   Tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Tieto- ja viestintätekninen järjestelmä sisältää laitteiston, ohjelmiston ja datan.   

Tämä indikaattori kattaa uudet, mukautetut ja ylläpidetyt tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmät. Tieto- ja 

viestintätekniikkajärjestelmien perustaminen merkitsee uuden tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmän käyttöönottoa. 

Mukautettu/ylläpidetty tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmä kattaa kaikki tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmän 

toimittamisen jälkeen tehdyt muutokset vikojen korjaamiseksi, suorituskyvyn tai muiden ominaisuuksien 

parantamiseksi, mukaan lukien uusien toimintojen lisääminen olemassa olevaan tieto- ja 

viestintätekniikkajärjestelmään tai laitteiston päivittäminen.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.1.5 Niiden tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien määrä, jotka on saatettu yhteentoimiviksi 

jäsenvaltioissa/turvallisuuden kannalta merkittävien EU:n ja hajautettujen tietojärjestelmien kanssa/kansainvälisten 

tietokantojen kanssa  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmä kirjataan ja raportoidaan 

tässä indikaattorissa, ja varmistaa samalla, että kukin järjestelmä ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa 

huolimatta mukautusten tai ylläpitojen lukumäärästä.  
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.1.4 Hankittujen laitteiden määrä  

Mittayksikkö  Laitteiden absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Tämän indikaattorin osalta laitteilla tarkoitetaan mitä tahansa aineellista hyödykettä, jolle on annettu 

inventaarionumero kansallisten sääntöjen mukaisesti.   

Indikaattori kattaa tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmiin hankitut laitteet.  

Tämä indikaattori kattaa myös vuokratut tai leasing-vuokratut laitteet.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin laite ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

 



8 
 

 

 
 
 

Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171  
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | www.eusa-rahastot2021.fi | eusa.sm@govsec.fi 

 

ET 1 Tulosindikaattorit  

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.1.5 Niiden tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien määrä, jotka on saatettu 
yhteentoimiviksi jäsenvaltioissa/turvallisuuden kannalta merkittävien EU:n ja hajautettujen 

tietojärjestelmien kanssa/kansainvälisten tietokantojen kanssa  

Indikaattorin 

määritelmä   

Järjestelmien yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että järjestelmät pystyvät vaihtamaan ja hyödyntämään tietoja/dataa. 

Tähän voi sisältyä esimerkiksi suora pääsy useisiin EU:n/kansainvälisiin tietojärjestelmiin ja asiaankuuluviin 

kansallisiin järjestelmiin yhden hakujärjestelmän kautta, antamalla matkustajatietoyksikölle (PIU) mahdollisuuden 

vaihtaa tiettyjä tietoja kansallisten poliisijärjestelmien tai muiden maiden matkustajatietoyksiköiden kanssa, 

antamalla poliisijärjestelmille mahdollisuuden tehdä hakuja hallinnollisista järjestelmistä EU-LISAssa 

(lainvalvontaviranomaisten pääsy) tai antamalla APIS-järjestelmille mahdollisuuden tehdä hakuja EU:n ja 

kansainvälisistä tietokannoista.  

Indikaattori kattaa yhteentoimivuuden kansallisten tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien välillä, sekä kansallisten 

järjestelmien ja EU:n järjestelmien, hajautettujen järjestelmien ja kansainvälisten tietokantojen välillä.   

Tämän indikaattorin osalta ”turvallisuuteen liittyvällä järjestelmällä” tarkoitetaan rahaston soveltamisalaan kuuluvaa 

järjestelmää.  
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Hajautettu tietojärjestelmä kattaa yhteenliitetyt kansalliset järjestelmät tai järjestelmät, jotka on perustettu EU:n 

lainsäädännön mukaisesti, kuten Prümin automatisoidun tietojenvaihtojärjestelmän tai matkustajarekisterin (PNR). 

Viestintäverkkoja voidaan pitää hajautettuina järjestelminä, jos ne tarjoavat lisätoimintoja (esim. vahva salaus, 

korkea käytettävyys, yhteistyösovellukset) verrattuna viestintäinfrastruktuuriin (esim. julkinen 4G-operaattori, 

internetpalveluntarjoaja, runkoviestintäyhteys).   

Kansainvälisellä tietokannalla tarkoitetaan Interpolin varastettujen ja kadonneiden matkustusasiakirjojen tietokantaa 

(SLTD), Interpolin varastettujen moottoriajoneuvojen tietokantaa (SMV), Interpolin ampuma-aseiden tietokantaa ja 

vastaavia. 

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Yhteentoimiviksi saatettujen tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien absoluuttinen lukumäärä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.1.3 Perustettujen/mukautettujen/ylläpidettyjen tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien lukumäärä   

Huomautukset  Kukin tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmä ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta yhteentoimiviksi 

saatettujen järjestelmien määrästä.   

Tavoite ja raportoidut tiedot tässä indikaattorissa eivät voi olla korkeammat kuin asiaan liittyvässä 

tuotosindikaattorissa raportoidut tiedot ja sen tavoite.   
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.1.6 Sellaisten hallinnollisten yksikköjen määrä, jotka ovat hiljattain perustaneet uusia tai 
mukauttaneet olemassa olevia tiedonvaihtomekanismeja/-menettelyjä/-välineitä/-ohjeita 
muiden jäsenvaltioiden/ unionin elinten tai laitosten/ kolmansien maiden/ kansainvälisten 

järjestöjen kanssa  

Indikaattorin 

määritelmä   

Hallinnollisilla yksiköillä tarkoitetaan viranomaisen yksikköä, joka osallistuu tietojenvaihtoon 

lainvalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden, asiaankuuluvien 

unionin elinten sekä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen välillä ja niiden sisällä.   

Esimerkkejä asiaankuuluvista hallinnollisista yksiköistä ovat:  

Kansainvälisen lainvalvonnan (poliisi) yhteistyökeskus /yksikkö/osasto (ILECC/U/D)  

Keskitetty yhteyspiste (SPOC) – jossa sijaitsevat ihannetapauksessa kansalliset SIRENEn, Europolin ja Interpolin 

yksiköt  

Kansallisella tasolla esitetyt lisätietopyynnöt (SIRENE)  

Europolin kansallinen yksikkö (ENU)  

Interpolin kansallinen keskustoimisto (NCB)  

Prümin kansalliset yhteyspisteet  

Kansallinen jalkapalloalan tietopiste (NFIP)  
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Kansalliset ampuma-aseiden koordinointikeskukset (NFFP)  

Poliisi- ja tulliyhteistyökeskus (PCCC)  

Jäsenvaltioiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot (ARO)  

Matkustajatietoyksikkö (PIU)  

Euroopan matkustustieto- ja lupajärjestelmän (ETIAS) kansallinen yksikkö  

Keskuskoordinointiyksikkö (CCU) – Tulli / Napolin II yleissopimuksen mukaisesti tehtyjen pyyntöjen hallinnointi  

Terrorismin torjuntayksikkö (CTU).  

Jos hallinnollinen yksikkö muodostaa osan suurempaa hallinnollista yksikköä korkeammalla tasolla, tulee ilmoittaa 

korkeamman tason yksikkö eikä sen yksittäisiä komponentteja. Esimerkki:  Keskitetyssä yhteyspisteessä (SPOC) 

kootaan saman hallintorakenteen puitteisiin erilaiset kansalliset toimistot tai yhteyspisteet, kuten SIRENE, ENU ja 

NCB. Näin ollen SIRENE on osa kansallista keskitettyä yhteyspistettä (SPOC).  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Hallinnollisten yksiköiden absoluuttinen lukumäärä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

 Ei sovellettavissa  
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Huomautukset  Kukin hallinnollinen yksikkö ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta siitä, montako mekanismia, 

menettelyä jne. yksikkö on ottanut käyttöön.  

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.1.7 Niiden osallistujien määrä, jotka katsovat, että koulutuksesta on hyötyä heidän työlleen  

Indikaattorin 

määritelmä   

Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta), mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 

40 kohdan määritelmän mukaisesti.  Tämän indikaattorin osalta osallistujalla tarkoitetaan lainvalvontaviranomaista tai 

julkisen viranomaisen työntekijää (”henkilöstö”).      

Jotta voidaan määrittää, pitääkö osallistuja koulutusta hyödyllisenä, kaikilta osallistujilta on pyydettävä heidän 

mielipidettään.   

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Absoluuttinen määrä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.1.1 Koulutustoimiin osallistujien määrä  
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Huomautukset  Heti kun osallistuja on saanut koulutuksen, hänen tuloksensa voidaan kirjata ja raportoida tässä indikaattorissa.  

Jos osallistuja osallistui useisiin saman hankkeen koulutustoimiin, tiedot on kirjattava seuraavasti:  

kirjataan kunkin osallistujan tulokset välittömästi sen jälkeen, kun osallistuja on päättänyt jokaisen koulutustoimen  

lasketaan kunkin osallistujan kokonaistulos määrittämällä edellä 1 kohdassa ilmoitettujen yksittäisten tulosten 

keskiarvo. Tämä vaihe suoritetaan hankkeen päättyessä.  

Jos osallistujan kokonaistulos on positiivinen, ilmoita se indikaattorissa. Kokonaistulos katsotaan positiiviseksi, kun 

suurin osa osallistujan vastauksista (> 50 %) osoittaa, että koulutuksesta oli hyötyä hänen työlleen. Jos 

kokonaistulos on 50:50 (esim. kaksi positiivista ja kaksi negatiivista vastausta), tuorein kirjattu tulos on ilmoitettava 

tämän osallistujan kokonaistuloksena.     

 Tavoite ja raportoidut tiedot tässä indikaattorissa eivät voi olla korkeammat kuin asiaan liittyvissä 

tuotosindikaattoreissa raportoidut tiedot ja niiden tavoite.  
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.1.8 Niiden osallistujien lukumäärä, jotka ilmoittavat kolmen kuukauden kuluttua 

koulutustoimesta, että he käyttävät koulutustoimessa hankittuja taitoja ja osaamista  

Indikaattorin 

määritelmä   

Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta) mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 

40 kohdan määritelmän mukaisesti.  Tämän indikaattorin osalta osallistujalla tarkoitetaan lainvalvontaviranomaista tai 

julkisen viranomaisen työntekijää.    

Jotta voidaan määrittää, käyttääkö osallistuja taitoa ja osaamista, kaikilta osallistujilta on pyydettävä heidän 

mielipidettään.  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Absoluuttinen määrä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.1.1 Koulutustoimiin osallistujien määrä  

Huomautukset  3–6 kuukautta sen jälkeen, kun osallistuja on saanut koulutuksen, hänen tuloksensa voidaan kirjata ja raportoida 

tässä indikaattorissa.  

Jos osallistuja osallistui useisiin saman hankkeen koulutustoimiin, tiedot on kirjattava seuraavasti:  
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1) kirjataan kunkin osallistujan tulokset 3–6 kuukautta sen jälkeen, kun osallistuja on päättänyt jokaisen 

koulutustoimen  

2) lasketaan kunkin osallistujan kokonaistulos määrittämällä edellä 1 kohdassa ilmoitettujen yksittäisten tulosten 

keskiarvo. Tämä vaihe suoritetaan hankkeen päättyessä.  

3) Jos osallistujan kokonaistulos on positiivinen, ilmoita se indikaattorissa. Kokonaistulos katsotaan positiiviseksi, kun 

suurin osa osallistujan vastauksista (> 50 %) osoittaa, että hän käyttää koulutuksessa hankkimiaan taitoja ja 

osaamista. Jos kokonaistulos on 50:50 (esim. kaksi positiivista ja kaksi negatiivista vastausta), tuorein kirjattu tulos 

on ilmoitettava tämän osallistujan kokonaistuloksena.     

Tavoite ja raportoidut tiedot eivät voi olla korkeammat kuin niihin liittyvän tuotosindikaattorin vastaavat arvot.   
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ET 2 Parannetaan ja tehostetaan rajat ylittävää yhteistyötä, myös terrorismiin ja vakavaan 
ja järjestäytyneeseen rajat ylittävään rikollisuuteen liittyviä yhteisiä operaatioita 

toimivaltaisten viranomaisten välillä  

ET 2 Tuotosindikaattorit  

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.2.1 Rajat ylittävien operaatioiden määrä  

Mittayksikkö   Rajat ylittävien operaatioiden absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Rajat ylittävällä operaatiolla tarkoitetaan operatiivista toimintaa, jossa tehdään yhteistyötä toisessa maassa 

sijaitsevien yksiköiden kanssa Prüm-päätösten mukaisesti. Rajat ylittäviin operaatioihin kuuluvat seuraavat:  

yhteinen tutkintaryhmä  

EU:n toimintapoliittisen syklin operatiivinen toimi/EMPACT  

yhteiset operaatiot (esim. yhteispartiointi)  

keskinäinen avunanto neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 18 artiklan mukaisesti  
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rajojen yli tapahtuva valvonta  

erityistoimintayksiköiden apu (neuvoston päätös 2008/617/YOS).  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.5 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä jäädytettyjen varojen arvioitu arvo  

R.2.6 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoitujen laittomien huumausaineiden määrä tuoteryhmittäin  

R.2.7 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoitujen aseiden määrä asetyypeittäin  

R.2.9. Rajat ylittäviin operaatioihin osallistuneiden henkilöiden määrä. 

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin rajat ylittävät operaatiot kirjataan ja raportoidaan tässä 

indikaattorissa, ja varmistaa samalla, että kukin rajat ylittävä operaatio ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut operaatiot on ilmoitettava myös tässä pääindikaattorissa.  Pääindikaattorin 

välitavoitteen, tavoitteen ja raportoitujen tietojen olisi oltava vähintään yhtä suuria kuin sen osaindikaattorien 

välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot; SFC2021-järjestelmässä on validointisääntö.  

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.2.1.1 joista yhteisten tutkintaryhmien määrä    

Mittayksikkö   Yhteisten tutkintaryhmien absoluuttinen lukumäärä  
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Määritelmä   Yhteinen tutkintaryhmä (JIT) on tietyntyyppinen rajat ylittävä operaatio. Sillä tarkoitetaan kahden tai useamman 

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten keskinäisellä sopimuksella tiettyä tarkoitusta varten perustamaa ryhmää 

määräajaksi, jota voidaan jatkaa keskinäisellä sopimuksella, suorittamaan rikostutkintaa yhdessä tai useammassa 

ryhmän perustavassa jäsenvaltiossa. Ryhmän kokoonpano vahvistetaan sopimuksessa.   

Yhteinen tutkintaryhmä voidaan perustaa erityisesti,  

a) jos jäsenvaltion on rikoksen selvittämiseksi suoritettava vaikeaa ja vaativaa tutkintaa, jolla on yhteyksiä toiseen 

jäsenvaltioon  

b) jos useat jäsenvaltiot suorittavat rikoksen selvittämiseksi tutkintaa, joka tapauksen luonteesta johtuen edellyttää 

koordinoitua ja yhteistä toimintaa tutkintaan osallistuvissa jäsenvaltioissa.  

Tietolähde: Neuvoston puitepäätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisistä tutkintaryhmistä (2002/465/YOS), 1 

artikla  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.5 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä jäädytettyjen varojen arvioitu arvo  

R.2.6 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoitujen laittomien huumausaineiden määrä tuoteryhmittäin  

R.2.7 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoitujen aseiden määrä asetyypeittäin  

R.2.9 Rajat ylittäviin operaatioihin osallistuneiden henkilöiden määrä  
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Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin yhteinen tutkintaryhmä kirjataan ja raportoidaan tässä 

indikaattorissa, ja varmistaa samalla, että kukin yhteinen tutkintaryhmä ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa 

huolimatta siitä, kuuluuko siihen useita erilaisia ja peräkkäisiä vaiheita.    

Koska tämä on osaindikaattori indikaattorille ”Rajat ylittävien operaatioiden määrä”, sama yhteinen tutkintaryhmä 

olisi ilmoitettava myös indikaattorissa ”Rajat ylittävien operaatioiden määrä”. Tässä osaindikaattorissa raportoitua 

operaatiota ei voi samanaikaisesti raportoida indikaattorissa ”EU:n toimintapoliittisen syklin operatiivisten toimien 

määrä”.  

Kaikkien jäsenvaltioiden, jotka osallistuvat sisäisen turvallisuuden rahaston kautta yhteisten tutkintaryhmien 

tukemiseen, tulee raportoida se tässä indikaattorissa.   

Välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot tässä indikaattorissa eivät saa ylittää välitavoitetta, tavoitetta ja ilmoitettuja 

tietoja tuotosindikaattorissa ”Rajat ylittävien operaatioiden määrä”; SFC2021-järjestelmässä lisätään validointisääntö.  

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.2.1.2 joista EU:n toimintapoliittiseen sykliin/EMPACTiin kuuluvien operatiivisten toimien 
määrä  

Mittayksikkö  Operatiivisten toimien absoluuttinen lukumäärä   
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Määritelmä   EU:n toimintapoliittiseen sykliin/EMPACTiin kuuluvalla operatiivisella toimella tarkoitetaan toimea, joka toteutetaan 

järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin puitteissa Euroopan 

monialaisen rikosuhkien torjuntafoorumin (EMPACT) kautta, jonka tavoitteena on torjua vakavan ja järjestäytyneen 

rikollisuuden suurimpia uhkia unionissa edistämällä yhteistyötä jäsenvaltioiden, unionin toimielinten, elinten ja 

laitosten sekä tapauksen mukaan kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kesken. Tietolähde: ISF-

asetuksen (2021–2027) 2 artiklan 6 kohta.  

Tämän indikaattorin soveltamisalaan kuuluvat vain rajat ylittävät EU:n toimintapoliittiseen sykliin kuuluvat 

operatiiviset toimet.   

Tämän indikaattorin osalta toimi kattaa operatiivisessa toimintasuunnitelmassa esitetyt toimet.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.5 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä jäädytettyjen varojen arvioitu arvo  

R.2.6 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoitujen laittomien huumausaineiden määrä tuoteryhmittäin  

R.2.7 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoitujen aseiden määrä asetyypeittäin R.2.9. Rajat ylittäviin 

operaatioihin osallistuneiden henkilöiden määrä  
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Huomautukset  Kukin EMPACTiin kuuluvat operatiivinen toimi ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta siitä, kuuluuko 

se useampaan operatiiviseen toimintasuunnitelmaan.   

Koska tämä on osaindikaattori indikaattorille ”Rajat ylittävien operaatioiden määrä”, sama operatiivinen toimi olisi 

ilmoitettava myös indikaattorissa ”Rajat ylittävien operaatioiden määrä”. Tässä osaindikaattorissa raportoitua 

operaatiota ei voi samanaikaisesti raportoida osaindikaattorissa ”Yhteisten tutkintaryhmien määrä”.  

Kaikkien jäsenvaltioiden, jotka osallistuvat sisäisen turvallisuuden rahaston kautta EMPACTin operatiivisten toimien 

tukemiseen, tulee raportoida se tässä indikaattorissa.   

Välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot tässä indikaattorissa eivät saa ylittää välitavoitetta, tavoitetta ja ilmoitettuja 

tietoja tuotosindikaattorissa ”Rajat ylittävien operaatioiden määrä”.  

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.2.2 Asiantuntijakokousten/työpajojen/opintokäyntien/yhteisten harjoitusten määrä  

Mittayksikkö   Asiantuntijakokousten/työpajojen/opintokäyntien/yhteisten harjoitusten absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Tämän indikaattorin osalta kokoukset/työpajat/opintokäynnit/yhteiset harjoitukset tarkoittavat keskinäistä 

oppimisharjoitusta, jossa jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä.  
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Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin toimi tulee raportoida yhdessä hankkeessa vain kerran huolimatta siitä, kuuluuko tähän toimeen useita 

elementtejä, esim. opintokäynti voi käsittää useita työpajoja.   

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.2.3 Hankittujen laitteiden määrä  

Mittayksikkö   Laitteiden absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Laitteilla tarkoitetaan mitä tahansa aineellista hyödykettä, jolle on annettu inventaarionumero kansallisten sääntöjen 

mukaisesti. Tämä indikaattori kattaa myös vuokratut tai leasing-vuokratut laitteet.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin laitteet kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, ja 

varmistaa samalla, että kukin laite ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.    
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.2.4 Rajat ylittäviä operaatioita varten hankittujen kulkuneuvojen määrä  

Mittayksikkö   Kulkuneuvojen absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Kulkuneuvolla tarkoitetaan kaikkia miehitettyjä ja miehittämättömiä ajoneuvoja, joilla kuljetetaan henkilöitä tai 

kuormaa (joita käytetään maalla, ilmassa tai vedessä).  

Rajat ylittävällä operaatiolla tarkoitetaan operatiivista toimintaa, jossa tehdään yhteistyötä toisessa maassa 

sijaitsevien yksiköiden kanssa Prüm-päätösten mukaisesti. Esimerkkejä rajat ylittävistä operaatioista:  

yhteinen tutkintaryhmä  

EU:n toimintapoliittisen sykliin/EMPACTiin kuuluva operatiivinen toimi  

yhteiset operaatiot (esim. yhteispartiointi)  

keskinäinen avunanto neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 18 artiklan mukaisesti  

rajojen yli tapahtuva valvonta  

erityistoimintayksiköiden apu (neuvoston päätös 2008/617/YOS).  

Tämä indikaattori koskee myös vuokrattuja tai leasing-vuokrattuja kulkuneuvoja.  
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Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin kulkuneuvot kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, ja 

varmistaa samalla, että kukin kulkuneuvo ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.  

Tämän indikaattorin kattamia kulkuneuvoja ei ole tarkoitettu vain yhdelle rajat ylittävän operaation tyypille.  

 

ET 2 Tulosindikaattorit  

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.2.5 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä jäädytettyjen varojen arvioitu arvo  

Indikaattorin 

määritelmä   

Varoilla tarkoitetaan kaikkea aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, sekä oikeudellisia asiakirjoja 

tai välineitä, joilla todistetaan omistusoikeus tai muu oikeus tällaiseen omaisuuteen.  

Jäädyttämisellä tarkoitetaan omaisuuden luovuttamisen, muuntamisen, hallinnan siirron tai siirtämisen väliaikaista 

kieltoa tai omaisuuden väliaikaista haltuunottoa tai määräysvaltaan ottamista kansallisen viranomaisen toimesta 

kansallisen lainsäädännön perusteella.     



25 
 

 

 
 
 

Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171  
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | www.eusa-rahastot2021.fi | eusa.sm@govsec.fi 

Jäädytettyjen varojen arvioidun arvon olisi perustuttava jäädyttämispäätöksen tekohetkellä vallinneeseen varojen 

markkina-arvoon. Jäädytettyjen varojen arvon arviointimenetelmän on oltava direktiivin 2014/42/EU 11 artiklan 

mukainen. Tämä vaatii sitä, että on ”säännöllisesti kerättävä asiaa käsitteleviltä viranomaisilta kattavia tilastotietoja”, 

mukaan lukien ”jäädytetyn omaisuuden arvioitu arvo, ainakin mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista 

varten jäädyttämisen ajankohtana jäädytetyn omaisuuden arvioitu arvo”.  

Tietolähde: Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus, 2 artikla.   

Rajat ylittävällä operaatiolla tarkoitetaan operatiivista toimintaa, jossa tehdään yhteistyötä toisessa maassa 

sijaitsevien yksiköiden kanssa Prüm-päätösten mukaisesti. Rajat ylittäviin operaatioihin kuuluvat seuraavat:  

yhteinen tutkintaryhmä  

EU:n toimintapoliittisen syklin operatiivinen toimi/EMPACT  

yhteiset operaatiot (esim. yhteispartiointi)  

keskinäinen avunanto neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 18 artiklan mukaisesti rajojen yli tapahtuva valvonta  

erityistoimintayksiköiden apu (neuvoston päätös 2008/617/YOS). 

Indikaattorin 

mittayksikkö 

Euro  
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Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.2.1 Rajat ylittävien operaatioiden määrä   

O.2.1.1 Yhteisten tutkintaryhmien määrä    

O.2.1.2 EU:n toimintapoliittiseen sykliin/EMPACTiin kuuluvien operatiivisten toimien määrä   

Huomautukset  Kukin vara ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa. Ainoastaan jäsenvaltion, joka fyysisesti toteuttaa varojen 

jäädyttämisen rajat ylittävässä operaatiossa, olisi ilmoitettava jäädytetyt varat tässä indikaattorissa.  

Vaikka jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava vain arvioitu arvo, edellä esitettyä menetelmää olisi sovellettava tietojen 

vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.   

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.2.6.1–R.2.6.6 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoitujen laittomien 

huumausaineiden määrä tuoteryhmittäin  

Indikaattorin 

määritelmä   

Rajat ylittävällä operaatiolla tarkoitetaan operatiivista toimintaa, jossa tehdään yhteistyötä toisessa maassa 

sijaitsevien yksiköiden kanssa Prüm-päätösten mukaisesti. Rajat ylittäviin operaatioihin kuuluvat seuraavat:  

yhteinen tutkintaryhmä  

EU:n toimintapoliittisen syklin operatiivinen toimi/EMPACT  

yhteiset operaatiot (esim. yhteispartiointi) 
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keskinäinen avunanto neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 18 artiklan mukaisesti  

rajojen yli tapahtuva valvonta  

erityistoimintayksiköiden apu (neuvoston päätös 2008/617/YOS).  

  

Tämän indikaattorin osalta takavarikoinnilla tarkoitetaan lainvalvontaviranomaisen suorittamaa laittoman 

huumausaineen haltuunottoa. Huumausainetyyppien jaottelu (perustuu luokitukseen, jota on käytetty laittomia 

huumausaineita koskevissa raporteissa EU Drug Market Report, The European Drug Report sekä EMCDDA:n 

tilastollinen tiedotuslehti):  

kannabis  

opioidit, myös heroiini  

kokaiini   

synteettiset huumausaineet, mukaan lukien amfetamiinityyppiset stimulantit (mukaan lukien amfetamiini ja 

metamfetamiini) ja MDMA  

uudet psykoaktiiviset aineet  

muut laittomat huumausaineet. 
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Indikaattorin 

mittayksikkö 

Huumausaineiden määrä, ilmaistuna kilogrammoina.  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.2.1 Rajat ylittävien operaatioiden määrä   

O.2.1.1 Yhteisten tutkintaryhmien määrä    

O.2.1.2 EU:n toimintapoliittiseen sykliin/EMPACTiin kuuluvien operatiivisten toimien määrä     

Huomautukset  Kukin takavarikoitu laiton huumausaine ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa. Ainoastaan jäsenvaltion, joka 

fyysisesti toteuttaa huumausaineiden takavarikoinnin rajat ylittävässä operaatiossa, olisi ilmoitettava takavarikoidut 

huumausaineet tässä indikaattorissa.  

Ainoastaan rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoidut huumausaineet olisi ilmoitettava. Raportointi on 

eritelty huumausainetyypin mukaan. Jäsenvaltiot eivät ilmoita takavarikoitujen huumausaineiden kokonaismäärää. 

Tavoite ja perustaso asetetaan huumausainetyypin mukaan.   
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.2.7.1–R.2.7.3 Rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoitujen aseiden määrä 

asetyypeittäin  

Indikaattorin 

määritelmä   

Rajat ylittävällä operaatiolla tarkoitetaan operatiivista toimintaa, jossa tehdään yhteistyötä toisessa maassa 

sijaitsevien yksiköiden kanssa Prüm-päätösten mukaisesti. Rajat ylittäviin operaatioihin kuuluvat seuraavat:  

yhteinen tutkintaryhmä  

EU:n toimintapoliittisen syklin operatiivinen toimi/EMPACT  

yhteiset operaatiot (esim. yhteispartiointi)  

keskinäinen avunanto neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 18 artiklan mukaisesti  

rajojen yli tapahtuva valvonta  

erityistoimintayksiköiden apu (neuvoston päätös 2008/617/YOS).  

  

Tämän indikaattorin osalta takavarikoinnilla tarkoitetaan lainvalvontaviranomaisen suorittamaa aseen haltuunottoa.  

Asetyyppien jaottelu (Perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön eli aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 

18 päivänä kesäkuuta 1991 annettuun neuvoston direktiiviin 91/477/ETY. Ehdotettuja luokkia yksinkertaistetaan 
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verrattuna direktiivin 91/477/ETY liitteessä I mainittuihin luokkiin ja kansallisten viranomaisten käyttämiin 

Schengenin tietojärjestelmään sisältyviin luokkiin):   

Sota-aseet: sarjatuliaseet ja raskaat tuliaseet (panssaritorjunta, raketinheitin, kranaatinheitin jne.). Maamiinoja ja 

merimiinoja ei katsota tuliaseiksi eivätkä ne näin ollen kuulu tähän indikaattoriin.  

Lyhyet tuliaseet: revolverit ja pistoolit (mukaan lukien kunnialaukauksiin käytettävät aseet ja ääniaseet) -  Muut 

pitkät ampuma-aseet: kiväärit ja haulikot (mukaan lukien kunnialaukauksiin käytettävät aseet ja ääniaseet).  

Indikaattorin 

mittayksikkö 

Aseiden absoluuttinen lukumäärä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.2.1 Rajat ylittävien operaatioiden määrä   

O.2.1.1 Yhteisten tutkintaryhmien määrä    

O.2.1.2 EU:n toimintapoliittiseen sykliin/EMPACTiin kuuluvien operatiivisten toimien määrä     

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin takavarikoidut aseet kirjataan ja raportoidaan tässä 

indikaattorissa, ja varmistaa samalla, että kukin takavarikoitu ase ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa. 

Ainoastaan jäsenvaltion, joka fyysisesti toteuttaa aseiden takavarikoinnin rajat ylittävässä operaatiossa, olisi 

ilmoitettava takavarikoidut aseet tässä indikaattorissa.  
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Ainoastaan rajat ylittävien operaatioiden yhteydessä takavarikoidut aseet olisi ilmoitettava. Raportointi on eritelty 

asetyypin mukaan. Jäsenvaltiot eivät ilmoita takavarikoitujen aseiden kokonaismäärää. Tavoite ja perustaso 

asetetaan asetyypin mukaan.    

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.2.8 Sellaisten hallinnollisten yksikköjen määrä, jotka ovat hiljattain perustaneet uusia tai 
mukauttaneet olemassa olevia tiedonvaihtomekanismeja/-menettelyjä/-välineitä/-ohjeita 

muiden jäsenvaltioiden/ unionin elinten tai laitosten/ kolmansien maiden/ kansainvälisten 

järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä varten  

Indikaattorin 

määritelmä   

Hallinnollisella yksiköllä tarkoitetaan viranomaisen yksikköä.  

  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Hallinnollisten yksiköiden absoluuttinen lukumäärä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

Ei sovellettavissa  
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Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin hallinnollinen yksikkö kirjataan ja raportoidaan tässä 

indikaattorissa, ja varmistaa samalla, että kukin hallinnollinen yksikkö ilmoitetaan vain kerran huolimatta siitä, 

montako mekanismia, menettelyä jne. yksikkö on ottanut käyttöön yhdessä hankkeessa.  

Jos hallinnollinen yksikkö muodostaa osan suurempaa hallinnollista yksikköä korkeammalla tasolla, joka tulee myös 

raportoida, tulee ilmoittaa korkeamman tason yksikkö eikä sen yksittäisiä komponentteja.  

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.2.9 Rajat ylittäviin operaatioihin osallistuneiden henkilöiden määrä  

Indikaattorin 

määritelmä   

Henkilöstöllä tarkoitetaan lainvalvontaviranomaisia.   

Rajat ylittävällä operaatiolla tarkoitetaan operatiivista toimintaa ja se sisältää muun muassa Prüm-päätöksissä 

lueteltuja toimia, jotka on katsottava rajat ylittäviksi operaatioiksi, joita ovat muun muassa seuraavat:  

yhteinen tutkintaryhmä  

EU:n toimintapoliittisen syklin operatiivinen toimi/EMPACT  

yhteiset operaatiot (esim. yhteispartiointi)  

keskinäinen avunanto neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 18 artiklan mukaisesti rajojen yli tapahtuva valvonta  
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erityistoimintayksiköiden apu (neuvoston päätös 2008/617/YOS)  

Rajat ylittävä tarkoittaa yhteistyötä toisen maan tahojen kanssa   

Indikaattorin 

mittayksikkö 

Rajat ylittäviin operaatioihin osallistuneiden lainvalvontaviranomaisten absoluuttinen lukumäärä   

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.2.1 Rajat ylittävien operaatioiden määrä   

O.2.1.1 Yhteisten tutkintaryhmien määrä    

O.2.1.2 EU:n toimintapoliittiseen sykliin/EMPACTiin kuuluvien operatiivisten toimien määrä     

Huomautukset  Kun henkilöstön jäsen aloittaa rajan ylittävän operaation, hänet voidaan kirjata tähän indikaattoriin ja hänestä 

voidaan raportoida tässä indikaattorissa. Jos henkilö poistuu operaatiosta ja aloittaa sen uudelleen, hänestä tulee 

ilmoittaa vain kerran.  
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.2.10 Niiden Schengen-arviointeihin perustuvien suositusten määrä, joihin on reagoitu  

Indikaattorin 

määritelmä   

Schengenin arviointisuosituksella tarkoitetaan jäsenvaltiolle tai Schengenin säännöstöön osallistuvalle maalle 

Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamiseen käytettävän arviointi- ja seurantamekanismin perustamisesta 

annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/2013 15 artiklan mukaisesti annettua poliisiyhteistyötä koskevaa 

suositusta.   

Tämän indikaattorin osalta otetaan huomioon vain poliisiyhteistyötä koskevat suositukset, joilla on taloudellisia 

vaikutuksia, jotka kuuluvat sisäisen turvallisuuden rahaston soveltamisalaan.  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Sellaisten poliisiyhteistyötä koskevien suositusten absoluuttinen lukumäärä, joilla on taloudellisia vaikutuksia, jotka 

kuuluvat sisäisen turvallisuuden rahaston soveltamisalaan. 

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

Ei sovellettavissa  
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Huomautukset  Suositukset kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa sitten, kun komissio on vahvistanut, että suositus on 

otettu huomioon.   

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen liitteessä VII olevan taulukon 6B 

huomautusten mukaisesti) niiden poliisiyhteistyön alalla annettujen Schengen-suositusten kokonaismäärä, joilla on 

taloudellisia vaikutuksia. Tämä on kumulatiivinen luku, joka olisi päivitettävä aina, kun jäsenvaltio saa suosituksia, 

joilla on taloudellisia vaikutuksia.   

Tämän indikaattorin osalta on otettava huomioon ainoastaan vuoteen 2027 saakka annetut suositukset.   

Schengenin suosituksista: Arvioituaan toimitetun seurantakertomuksen komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle 

hyväksyvänsä suosituksen päättämisen. Kun uusi tietotekninen sovellus KOEL on otettu käyttöön, jäsenvaltioille 

ilmoitetaan automaattisesti suosituksen päättämisestä.  
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ET 3 Tuetaan EU:n jäsenvaltioiden valmiuksien vahvistamista 
rikollisuuden, terrorismin ja radikalisoitumisen ehkäisemisessä ja 
torjunnassa sekä autetaan niitä turvallisuutta uhkaavien tilanteiden, 
riskien ja kriisien hallinnassa 

 

ET 3 Tuotosindikaattorit  

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.3.1 Koulutustoimiin osallistujien määrä  

Mittayksikkö   Absoluuttinen määrä   

Määritelmä   Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta) mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 

artiklan 40 kohdan määritelmän mukaisesti. Tämän indikaattorin osalta osallistuja on henkilö, joka käsittelee 

ammattinsa puolesta erityistavoitteeseen kuuluvia kysymyksiä.    
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Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.3.12 Niiden osallistujien määrä, jotka katsovat, että koulutuksesta on hyötyä heidän työlleen   

R.3.13 Niiden osallistujien määrä, jotka ilmoittavat kolmen kuukauden kuluttua koulutustoimen päättymisestä, että 

he käyttävät kyseisessä koulutustoimessa hankittuja taitoja ja osaamista   

Huomautukset  Kun osallistuja tulee hankkeeseen, hänet voidaan kirjata tähän indikaattoriin ja hänestä voidaan raportoida tässä 

indikaattorissa. Jos sama henkilö saa erityyppisiä koulutuksia, hänet tulee ilmoittaa samassa hankkeessa vain kerran. 

Jos henkilö kuitenkin poistuu yhdestä hankkeesta ja aloittaa toisessa hankkeessa, hänet on katsottava ja kirjattava 

uudeksi osallistujaksi.   

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.3.2 Vaihto-ohjelmien/työpajojen/opintokäyntien määrä  

Mittayksikkö   Ohjelmien/työpajojen/opintokäyntien absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Tämän indikaattorin osalta vaihto-ohjelmat/työpajat/opintokäynnit tarkoittavat keskinäistä oppimisharjoitusta, jossa 

jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.3.9 Radikalisoitumisen ehkäisemiseksi kehitettyjen/jatkettujen aloitteiden määrä  
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R.3.10 Todistajien ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi/tukemiseksi kehitettyjen/laajennettujen aloitteiden 

lukumäärä   

Huomautukset  Kukin toiminta ilmoitetaan vain kerran huolimatta siitä, kuuluuko toimintaan useita komponentteja, esimerkiksi 

opintokäynti, joka sisältää useita työpajoja.  

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.3.3 Hankittujen laitteiden määrä  

Mittayksikkö   Laitteiden absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Laitteella tarkoitetaan aineellista hyödykettä, jolle on annettu inventaarionumero. Tämä indikaattori ei kata 

aineettomia hyödykkeitä. Tämä indikaattori kattaa myös vuokratut tai leasing-vuokratut laitteet.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.3.11 Niiden kriittisten infrastruktuurien/julkisten tilojen määrä, joissa on uudet/mukautetut valmiudet 

turvallisuusriskien varalta    

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin laitteet kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, ja 

varmistaa samalla, että kukin laite ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.    
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.3.4 Hankittujen kulkuneuvojen määrä  

Mittayksikkö   Kulkuneuvojen absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Kulkuneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoja, joilla kuljetetaan henkilöitä tai kuormaa (joita käytetään maalla, ilmassa tai 

vedessä). Tämä indikaattori koskee myös vuokrattuja tai leasing-vuokrattuja kulkuneuvoja.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin kulkuneuvot kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, ja 

varmistaa samalla, että kukin kulkuneuvo ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.3.5 Rakennettujen/hankittujen/parannettujen infrastruktuurien/turvallisuuden kannalta 

merkityksellisten laitosten/välineiden/mekanismien määrä  

Mittayksikkö   Infrastruktuurien/turvallisuuden kannalta merkityksellisten laitosten/välineiden/mekanismien absoluuttinen 

lukumäärä  
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Määritelmä   Infrastruktuurilla tarkoitetaan pysyvää aineellista omaisuutta, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:  

Se on luonteeltaan liikkumaton (se on joko pysyvästi kiinnitettynä maahan tai pysyvästi maahan kiinnitettyyn 

kiinteistöön, jolloin se menettää yksilöllisen identiteettinsä ja muuttuu osaksi kiinteää omaisuutta, johon se on 

kiinnitetty).  

Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, mukaan lukien kohtuullinen huolto ja ylläpito, sen käyttöikä on rajoittamaton. Se 

säilyttää käytössä alkuperäisen muotonsa ja ulkonäkönsä.  

Laitoksilla tarkoitetaan rakennuksia tai laitteistoa, joita muut indikaattorit eivät kata. Esimerkkejä turvallisuuden 

kannalta merkityksellisistä laitoksista ovat rakennukset tai toimistot, joissa säilytetään turvallisuuteen liittyviä 

tietoteknisiä järjestelmiä tai varapalvelimia, CBRNE-koulutusalueet, erityisjoukkojen koulutusalueet, poliisi- ja 

tulliyhteistyökeskus (PCCC) ja kriisinhallintahuoneet.  

Välineet ja mekanismit ovat tässä indikaattorissa ilmoitettuja aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä, jos niitä ei 

ilmoiteta toisen indikaattorin yhteydessä.  

Tässä indikaattorissa tulee ilmoittaa vuokratut tai leasing-vuokratut laitteet, joita ei ilmoiteta muissa indikaattoreissa.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Niiden kriittisten infrastruktuurien/julkisten tilojen määrä, joissa on uudet/mukautetut valmiudet turvallisuusriskien 

varalta    
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Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin infrastruktuurit/turvallisuuden kannalta merkitykselliset 

laitteet ja laitokset/välineet ja mekanismit kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, ja varmistaa samalla, että 

kukin näistä ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.3.6 Rikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävien hankkeiden lukumäärä  

Mittayksikkö   Hankkeiden absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Rikoksentorjunnalla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suoraan tai välillisesti vähentää 

rikollisuutta ja kansalaisten kokemaa turvattomuuden tunnetta määrällisesti ja laadullisesti joko siten, että suoraan 

ehkäistään rikollista toimintaa, tai siten, että toteutetaan toimintaohjelmia ja toimia, joiden tarkoituksena on 

vähentää rikollisuuden esiintymisen mahdollisuutta ja rikollisuuden syitä.   

Siihen kuuluvat hallitusten, toimivaltaisten viranomaisten, rikosoikeudellisten elinten, paikallisten viranomaisten ja 

niiden Eurooppaan perustamien erityiselinten, yksityisten ja vapaaehtoisten toimijoiden sekä tutkijoiden ja 

kansalaisten toimet tiedotusvälineiden tukemina.  

Tietolähde: Eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston perustamisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun 

neuvoston päätöksen 2009/902/YOS 2 artiklan 2 kohta   
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Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.3.9 Radikalisoitumisen ehkäisemiseksi kehitettyjen/jatkettujen aloitteiden määrä  

Huomautukset  Kukin hanke ilmoitetaan vain kerran.   

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.3.7 Rikoksen uhreja avustavien hankkeiden lukumäärä  

Mittayksikkö   Hankkeiden absoluuttinen lukumäärä  
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Määritelmä   Tässä artiklassa rikoksen uhreiksi katsotaan myös terrorismin uhrit. Rikokset kattavat kaikenlaiset rikokset, myös 

rajat ylittävät rikokset.  

Rikoksen uhrilla tarkoitetaan   

a) luonnollista henkilöä, jolle on aiheutunut rikoksesta välitön vahinko, kuten fyysinen, henkinen tai emotionaalinen 

haitta taikka taloudellinen menetys   

b) sellaisen henkilön, jonka kuolema on välitön seuraus rikoksesta, perheenjäseniä, joille on aiheutunut vahinkoa 

kyseisen henkilön kuoleman johdosta.  

Terrorismin uhrilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle on aiheutunut vahinkoa, kuten fyysistä, henkistä tai 

emotionaalista haittaa tai taloudellista menetystä siltä osin, kun se on aiheutunut suoraan terrorismirikoksesta, tai 

sellaisen henkilön, jonka kuolema on välitön seuraus terrorismirikoksesta, perheenjäsentä, jolle on aiheutunut 

vahinkoa kyseisen henkilön kuoleman johdosta.   

Tietolähde: Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista 25 päivänä lokakuuta 

2012 annetun direktiivin 2012/29/EU 1 artiklan a alakohta ja 2 artikla.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin hanke ilmoitetaan vain kerran.  
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
O.3.8 Avustettujen rikosten uhrien määrä  

Mittayksikkö   Avustettujen uhrien absoluuttinen määrä  

Määritelmä   Tässä artiklassa rikoksen uhreiksi katsotaan myös terrorismin uhrit. Rikoksen uhrilla tarkoitetaan   

• luonnollista henkilöä, jolle on aiheutunut rikoksesta välitön vahinko, kuten fyysinen, henkinen tai 

emotionaalinen haitta taikka taloudellinen menetys   

• sellaisen henkilön, jonka kuolema on välitön seuraus rikoksesta, perheenjäseniä, joille on aiheutunut vahinkoa 

kyseisen henkilön kuoleman johdosta.  

• terrorismin uhrilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle on aiheutunut vahinkoa, kuten fyysistä, henkistä tai 

emotionaalista haittaa tai taloudellista menetystä siltä osin, kun se on aiheutunut suoraan 

terrorismirikoksesta, tai sellaisen henkilön, jonka kuolema on välitön seuraus terrorismirikoksesta, 

perheenjäsentä, jolle on aiheutunut vahinkoa kyseisen henkilön kuoleman johdosta.   

 Tietolähde: Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista 25 päivänä lokakuuta 

2012 annetun direktiivin 2012/29/EU 1 artiklan a alakohta ja 2 artikla.  

Avustuksella tarkoitetaan kaikentyyppistä tukea, myös luontoismuotoista tukea.   
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Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kun osallistuja tulee hankkeeseen, hänet voidaan kirjata tähän indikaattoriin ja hänestä voidaan raportoida tässä 

indikaattorissa. Kukin henkilö ilmoitetaan vain kerran huolimatta siitä, onko hän saanut erityyppisiä tukia samassa 

hankkeessa. Jos henkilö kuitenkin poistuu yhdestä hankkeesta ja aloittaa toisessa hankkeessa, hänet on katsottava ja 

kirjattava uudeksi osallistujaksi.  

  

 

ET 3 Tulosindikaattorit  

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.3.9 Radikalisoitumisen ehkäisemiseksi kehitettyjen/jatkettujen aloitteiden määrä  
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Indikaattorin 

määritelmä   

Aloite on suunnitelma tai prosessi tietyn asian saavuttamiseksi tai ongelman  ratkaisemiseksi.  

Kehitetty aloite on uusi aloite. Jatkettu aloite on olemassa oleva aloite, jonka soveltamisalaa ja/tai kestoa on 

laajennettu.   

Radikalisoitumisella tarkoitetaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavaa vaiheittaista ja monimutkaista 

prosessia, jossa henkilö tai ihmisryhmä omaksuu radikaalin ideologian tai vakaumuksen, joka hyväksyy, käyttää tai 

kannattaa väkivaltaa, terroriteot mukaan lukien, tietyn poliittisen, uskonnollisen tai ideologisen tavoitteen 

saavuttamiseksi.  

Tietolähde: ISF-asetuksen 2 artiklan q alakohta  

Vuonna 2005 hyväksytyn radikalisoitumisen ja terrorismiin värväyksen torjuntaa koskevan EU:n strategian (9956/14) 

mukaisesti vuosina 2008 ja 2014 tarkistetut aloitteet voivat kattaa seuraavat neljä osa-aluetta: ennaltaehkäisy, 

suojaus, toiminnan ehkäiseminen ja varautuminen.   

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Aloitteiden absoluuttinen lukumäärä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.3.2 Vaihto-ohjelmien/työpajojen/opintokäyntien määrä  

O.3.6. Rikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävien hankkeiden lukumäärä     

https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/plan
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/solve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/solve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/achieve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/solve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/plan
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/achieve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/process
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/problem
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/solve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/achieve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/problem
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/process
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/problem
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Huomautukset  Kukin aloite ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta siitä, montako yksittäistä komponenttia hanke 

sisältää.  

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.3.10 Todistajien ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi/tukemiseksi 

kehitettyjen/laajennettujen aloitteiden lukumäärä  

Indikaattorin 

määritelmä   

Aloite on suunnitelma tai prosessi tietyn asian saavuttamiseksi tai ongelman  ratkaisemiseksi.  

Kehitetty aloite on uusi aloite. Jatkettu aloite on olemassa oleva aloite, jonka soveltamisalaa ja/tai kestoa on 

laajennettu.   

Todistajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on todistanut mitä tahansa rikoksia.  Väärinkäytösten paljastajalla 

tarkoitetaan henkilöä, yleensä työntekijää, joka paljastaa yksityisessä, julkisessa tai julkishallinnon organisaatiossa 

tietoja tai toimia, jotka katsotaan luvattomiksi, laittomiksi, vaarallisiksi tai veronmaksajien varojen haaskaamiseksi, 

petolliseksi käytöksi tai väärinkäytöksiksi. Väärinkäytösten paljastajat voivat halutessaan tuoda tietoja tai syytöksiä 

esiin sisäisesti tai ulkoisesti.  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Aloitteiden absoluuttinen lukumäärä  

https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/plan
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/achieve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/solve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/process
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/solve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/achieve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/plan
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/process
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/problem
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/achieve
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/problem
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/process
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/process
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/problem
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Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.3.2 Vaihto-ohjelmien/työpajojen/opintokäyntien määrä   

   

Huomautukset  Kukin aloite ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta parannusten lukumäärästä.   

 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.3.11 Niiden kriittisten infrastruktuurien/julkisten tilojen määrä, joissa on 

uudet/mukautetut valmiudet turvallisuusriskien varalta  

Indikaattorin 

määritelmä   

Elintärkeällä infrastruktuurilla tarkoitetaan sellaisia jäsenvaltioissa sijaitsevia hyödykkeitä ja järjestelmiä tai niiden 

osia, jotka ovat keskeisiä yhteiskunnan välttämättömien toimintojen, terveydenhuollon, turvallisuuden, turvatoimien 

sekä väestön taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, ja joiden vahingoittumisella tai tuhoutumisella 

olisi merkittävä vaikutus jäsenvaltioon sen vuoksi, että näitä toimintoja ei kyetä ylläpitämään.  

Tietolähde: Neuvoston direktiivi 2008/114/EY, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan elintärkeän 

infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista, 2 

artiklan a alakohta, sekä ISF-asetuksen 2 artikla. Tämän indikaattorin osalta kriittinen infrastruktuuri ei rajoitu 

tiettyyn alaan.   
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Julkisella tilalla tarkoitetaan aluetta tai rakennusta, jota yleisö käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, kuten 

kokoontumiseen, koulutukseen, matkustamiseen, liikenteeseen, kauppaan tai viihteeseen. Siihen sisältyvät paikat, 

joihin tarvitaan kulkulupa.  

Valmiuksien on tarkoitus pyrkiä suojaamaan julkisia tiloja tai kriittistä infrastruktuuria turvallisuuteen liittyviltä 

riskeiltä. Ne ovat rakennuksia tai laitteita, jotka on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen.   

Riski on mahdollisuus ei-toivottujen seurauksien aiheutumisesta kriittisen infrastruktuurin tai julkisen tilan 

turvallisuudelle, joka johtuu vaaratilanteesta, tapahtumasta tai sattumasta sen todennäköisyyden ja siihen liittyvien 

seurausten perusteella.  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Turvallisuusriskeiltä suojattujen infrastruktuurien tai julkisten tilojen absoluuttinen määrä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.3.3 Hankittujen laitteiden määrä  

O.3.5 Rakennettujen/hankittujen/parannettujen infrastruktuurien/turvallisuuden kannalta merkityksellisten 

laitosten/välineiden/mekanismien määrä   

Huomautukset  Kukin infrastruktuuri tai julkinen tila ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta siitä, onko kyseisessä 

infrastruktuurissa tai julkisessa tilassa useita uusia tai mukautettuja valmiuksia.   
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Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.3.12 Niiden osallistujien määrä, jotka katsovat, että koulutuksesta on hyötyä heidän 

työlleen  

Indikaattorin 

määritelmä   

Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta) mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 

40 kohdan määritelmän mukaisesti. Tämän indikaattorin osalta osallistujalla tarkoitetaan lainvalvontaviranomaista tai 

julkisen viranomaisen työntekijää (”henkilöstö”).    

Jotta voidaan määrittää, pitääkö osallistuja koulutusta hyödyllisenä, kaikilta osallistujilta on pyydettävä heidän 

mielipidettään.  

Indikaattorin 

mittayksikkö   

Absoluuttinen määrä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.3.1 Koulutustoimiin osallistujien määrä   

  



51 
 

 

 
 
 

Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171  
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | www.eusa-rahastot2021.fi | eusa.sm@govsec.fi 

Huomautukset  Heti kun osallistuja on saanut koulutuksen, hänen tuloksensa voidaan kirjata ja raportoida tässä indikaattorissa.  

Jos osallistuja osallistui useisiin saman hankkeen koulutustoimiin, tiedot on kirjattava seuraavasti:  

kirjataan kunkin osallistujan tulokset välittömästi sen jälkeen, kun osallistuja on päättänyt jokaisen koulutustoimen  

lasketaan kunkin osallistujan kokonaistulos määrittämällä edellä 1 kohdassa ilmoitettujen yksittäisten tulosten 

keskiarvo. Tämä vaihe suoritetaan hankkeen päättyessä.  

Jos osallistujan kokonaistulos on positiivinen, ilmoita se indikaattorissa. Kokonaistulos katsotaan positiiviseksi, kun 

suurin osa osallistujan vastauksista (> 50 %) osoittaa, että koulutuksesta oli hyötyä hänen työlleen. Jos 

kokonaistulos on 50:50 (esim. kaksi positiivista ja kaksi negatiivista vastausta), tuorein kirjattu tulos on ilmoitettava 

tämän osallistujan kokonaistuloksena.     

Tavoite ja raportoidut tiedot tässä indikaattorissa eivät voi olla korkeammat kuin niihin liittyvän tuotosindikaattorin 

tavoite ja raportoidut tiedot.   

Tässä indikaattorissa ilmoitettu henkilö olisi myös ilmoitettava siihen liittyvässä tuotosindikaattorissa.  

 

 

 



52 
 

 

 
 
 

Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171  
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | www.eusa-rahastot2021.fi | eusa.sm@govsec.fi 

Indikaattorin 

tunnus ja nimi  
R.3.13 Niiden osallistujien lukumäärä, jotka ilmoittavat kolmen kuukauden kuluttua 
koulutustoimen päättymisestä, että he käyttävät koulutustoimessa hankittuja taitoja ja 

osaamista  

Indikaattorin 

määritelmä   

Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta) mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 

40 kohdan määritelmän mukaisesti. Tämän indikaattorin osalta osallistujalla tarkoitetaan lainvalvontaviranomaista tai 

julkisen viranomaisen työntekijää (”henkilöstö”).    

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Absoluuttinen määrä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.3.1 Koulutustoimiin osallistujien määrä   

  

Huomautukset  3–6 kuukautta sen jälkeen, kun osallistuja on saanut koulutuksen, hänen tuloksensa voidaan kirjata ja raportoida 

tässä indikaattorissa.  

Jos osallistuja osallistui useisiin saman hankkeen koulutustoimiin, tiedot on kirjattava seuraavasti:  

kirjataan kunkin osallistujan tulokset 3–6 kuukautta sen jälkeen, kun osallistuja on päättänyt kunkin koulutustoimen  

 


