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2021FI65ISPR001 3 VN/17054/2022
Exit Suomi - 
järjestöpohjaisen exit-
työn kehittämishanke

Exit Suomi: Järjestöpohjaisen Exit-toiminnan 
kehittämishankkeen tavoitteena on 
väkivaltaista radikalisoitumista ehkäisevän ja 
torjuvan sekä irtautumista tukevan Exit-työn 
menetelmien kehittäminen Suomessa. 
Hankkeella on kolme tavoitetta.  1) 
Asiakastyön menetelmien kehittäminen, 2) 
Mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin 
osaamisen kehittäminen osana Exit-työtä, 3) 
Exit-työn raaminen kehittäminen.
Hankkeessa jatketaan aiemmin aloitettua Exit-
asiakastyötä ja jatkokehitetään asiakastyön 
menetelmiä. Uutena avauksena asiakastyön 
kohteeksi otetaan digitaalinen Exit-työ. 
Hankkeen toisen tavoitteen mukaisesti työssä 
on mukana psykiatrian poliklinikan 
osaaminen. Exit-työn raamien osalta jatketaan 
aiempaa arvioinnin kehittämistä ja lisäksi 
luodaan järjestöpohjaisen exit-työn 
turvallisuuskäytännöt.
Hankkeen tuloksena järjestöpohjaisen Exit-
työn osaaminen Suomessa kasvaa ja 
täydentyy. Tätä kautta jatkossa voidaan 
toteuttaa laadukkaampaa asiakastyötä 
väkivaltaisen radikalisoitumisen torjumiseksi.

01.01.2023 31.12.2025 FI

002 TER-Radikalisoitumisen 
ehkäiseminen ja torjunta|
006 Parhaiden käytäntöjen vaihto, 
työpajat, konferenssit, tapahtumat, 
tiedotuskampanjat, viestintätoimet |
004 Ei mikään edellä olevista| 

525 365,40 ISF 90,00 %              472 828,86 
Helsingin 
Diakonissalaitoksen 
säätiö sr

Alppikatu 2, 00530 
Helsinki

2021FI65ISPR001 3 VN/17542/2022
Rajat ylittävän 
rikostorjunnan 
kehittäminen

Operatiivinen tuki mahdollistaa itärajan 
ylittävän rikostorjunnan tehostamisen. 
Itärajan ylittävän vakavan ja järjestäytyneen 
rikollisuuden tutkinnan tarve on poliisissa ovat 
viime vuosina korostunut merkittävästi 
erityisesti Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen 
alueella ja toimintaympäristö on nopeasti 
muuttunut Ukrainan sodan johdosta 
ennakoimattomaksi.

Suurien rajanylityspaikkojen ja suuren 
sataman johdosta Kaakkois-Suomen 
poliisilaitoksella on runsaasti rajat ylittävää 
vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta, joka 
maantieteellisistä syistä on kohdistunut 
Suomeen erityisesti Venäjän suunnalta sekä 
Viron suunnalta. Hankkeen tarkoituksena on 
tehostaa asiaan liittyvää rikosten ennalta 
estämistä, paljastamista ja tutkimista. Lisäksi 
tarkoituksena on tiivistää 
viranomaisyhteistyötä kansallisesti ja 
kansainvälisesti rajat ylittävän rikostorjunnan 
kehittämiseksi ja tutkinnan tehostamiseksi. 

01.01.2023 31.12.2025 FI

010 OC-Talousrikollisuus|
003 Yhteiset tutkintaryhmät tai 
muut yhteiset operaatiot|
004 Ei mikään edellä olevista| 

717 958,61 ISF 100,00 % 717958,608 Poliisihallitus
Vuorimiehentie 3, 
02150 Espoo

2021FI65ISPR001 1 VN/17547/2022
Aseiden 
elinkaaritietojen 
kehittämishanke FILI 

Asetietojen elinkaaren hallinnan 
kehittämishankkeen tavoitteena on, että 
asetietojärjestelmässä on ajantasainen 
luvanvaraisten aseiden ja aseen osien sijainti- 
ja elinkaaritieto. Aseen elinkaarta eli tietoa 
aseen omistajista ja sijainnista tulee lain 
mukaan pystyä seuraamaan aseen 
valmistuksesta tai maahantuonnista 
romuttamiseen asti. Elinkaaritietoa voidaan 
hyödyntää kaikessa viranomaistoiminnassa ja 
kansainvälisessä tietojenvaihdossa.

Hankkeessa toteutetaan osaksi uutta 
asetietojärjestelmää sähköisen asioinnin 
palvelut, joiden avulla ase-
elinkeinoharjoittajat ilmoittavat aseiden ja 
aseen osien tietoja. Lisäksi siirretään aseiden 
ja aseen osien tietoja nykyisestä 
asetietojärjestelmästä osaksi uudessa 
asetietojärjestelmässä näkyvää aseen 
elinkaarta. Hankkeen myötä poliisilla ja muilla 
viranomaisilla on mahdollisimman 
reaaliaikainen ja luotettava tieto aseen ja 
aseen osien elinkaaresta.

01.11.2022 30.04.2024 FI

029 GEN-tiedonvaihto|
001 Tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmät, 
yhteentoimivuus, tietojen laatu 
(laitteet pois lukien)|
004 Ei mikään edellä olevista| 

1 908 382,70  ISF 75,00 % 1431287,025 Poliisihallitus
Vuorimiehentie 4, 
02150 Espoo

2021FI65ISPR001 3 VN/17544/2022
Teknisen tarkkailun 
kehittämishanke

Teknisen tarkkailun kehityshankkeella 2022-
2024 parannetaan tullirikostorjunnan teknisen 
tarkkailun toimintavalmiuksia ja suorituskykyä 
tullirikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. 
Hankkeessa hankitaan teknisen tarkkailun 
välineistöä sekä opastetaan Tullin 
henkilökuntaa laitteiden käyttöönotosta.

01.12.2022 30.11.2024 FI
012 OC-Huumausaineet|
008 Välineistö|
004 Ei mikään edellä olevista| 

523 462,80 ISF 75,00 % 392597,1 Tulli
Opastinsilta 12 B, 
00520 Helsinki



2021FI65ISPR001 3 VN/17551/2022

Cybercrime Exit 3 - 
Nuorten 
kyberrikollisuuden 
ehkäisyn pilotointi ja 
koulutushanke

Keskusrikospoliisin nuorten kyberrikollisuuden 
ehkäisyn koulutuksen ja pilotoinnin 
Cybercrime Exit (3) -hankkeessa luodaan 
2025 mennessä poliisille ennalta estävä 
kyvykkyys puuttua varhaisessa vaiheessa 
nuorten kyberrikoskierteeseen ja niiden 
ehkäisyyn. Hankkeen päättyessä poliisilla on 
käytössä toimintamalli verkkorikoksien 
ehkäisyyn kaikilla rikoskierteen katkaisun 
toiminnan tasoilla, joita ovat ennaltaehkäisy, 
varhainen puuttumisen interventio-ohjelman 
koulutus ja implementointi ja 
uusintarikollisuuden torjunta. Hankkeessa 
seurataan teknologista kehitystä ja siinä 
kehitetään, testataan ja pilotoidaan 
kyberrikoksia ehkäiseviä interventioita 
digitaalisessa ympäristössä. Hanke tekee 
strategista yhteistyötä yksityisen sektorin, 
viranomaisten ja järjestöjen kanssa 
kyberrikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi.

01.01.2023 31.12.2025 FI

021 CC-Kyberrikollisuus – 
Ehkäiseminen|
007 Tutkimukset, pilottihankkeet, 
riskienarviointi|
004 Ei mikään edellä olevista| 

613 245,36 ISF 90,00 % 551920,824 Poliisihallitus
Vuorimiehentie 3, 
02150 Espoo

2021FI65ISPR001 3 VN/17554/2022

JR-EET 
(Järjestäytyneen 
rikollisuuden ennalta 
estävä toiminta)

Järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estävän 
toiminnan hankkeessa (JR-EET) on 
tarkoituksena palkata kolme poliisimiestä 
toteuttamaan järjestäytyneen rikollisuuden 
ennalta estävää toimintaa. Keskusrikospoliisin 
JR-tiedusteluyksikön ennalta estävän 
toiminnassa toteutetaan poliisin Exit-
toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa 
henkilöitä irtautumaan järjestäytyneen 
rikollisuuden ryhmistä sekä näiden 
vaikutuspiiristä tai väkivaltaisista ääriliikkeistä 
sekä niiden vaikutuspiiristä. Exit -toiminnan 
lisäksi hankkeessa toteutetaan järjestäytyneen 
rikollisuuden hallinnollista torjuntaa (JRHT), 
minkä tarkoituksena on poliisin, muiden 
viranomaisten sekä yksityisten toimijoiden 
valmiuksien parantaminen (torjua ja) ennalta 
estää rikollista toimintaa omissa 
hallinnollisissa toimissa sekä heikentää 
järjestäytyneen rikollisuuden 
toimintaedellytyksiä sekä laajentumista 
syvemmälle laillista yhteiskuntaa. Toiminta 
edistää Järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnan strategiaa 2021-2025 EU:ssa.

31.01.2023 30.09.2025 FI

033 GEN-Operatiivinen tuki|
002 Verkostot, osaamiskeskukset, 
yhteistyörakenteet, yhteiset toimet 
ja operaatiot|
004 Ei mikään edellä olevista| 

455 782,72 ISF 100,00 % 455782,7159 Poliisihallitus
Vuorimiehentie 3, 
02150 Espoo

2021FI65ISPR001 3 VN/17560/2022
Tehoa ihmiskaupan 
vastaiseen työhön

NRM:stä ja viestinnästä tehoa ihmiskaupan 
vastaiseen työhön

Hankkeen tavoitteena on torjua ja vähentää 
ihmiskapparikollisuutta, lisätä turvallisuutta 
sekä edistää ihmiskaupan uhrien asemaa 
yhteiskunnassa parantamalla uhrien 
tunnistamista, lisäämällä 
viranomaisyhteistyötä ja kehittämällä 
ihmiskaupasta ja sen vastaisesta työstä 
viestimistä.

Hankkeessa luodaan ihmiskaupan uhrien 
tunnistamis- ja ohjausjärjestelmä. 
Ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja avun 
saannin kehittäminen edellyttää 
lainsäädännön ja ihmiskaupan vastaisen työn 
rakenteiden yhteensovittamista ja 
tietoisuuden ja yhteistyön lisäämistä 
käytännön toimijoiden keskuudessa.  
Järjestelmän rakentamisella parannetaan 
uhrien tunnistamista ja pääsyä avun piiriin. 

Lisäksi hankkeessa kehitetään ihmiskaupasta 
ja ihmiskaupan vastaisesta työstä viestimistä. 
Tarkoitus on lisätä yleistä tietoisuutta 
ihmiskaupasta. Näin parannetaan 
ihmiskaupan tunnistamista ja sitä kautta 
rikosvastuun toteutumista sekä uhrien avun 
saantia.

31.01.2023 31.01.2025 FI

015 OC-Ihmiskauppa|
006 Parhaiden käytäntöjen vaihto, 
työpajat, konferenssit, tapahtumat, 
tiedotuskampanjat, viestintätoimet |
004 Ei mikään edellä olevista| 

238 199,36 ISF 75,00 % 178649,52 Oikeusministeriö
PL 25, 00023 
Valtioneuvosto

2021FI65ISPR001 3 VN/17570/2022

Sawian - Stop 
maahanmuuttajataust
aisten lasten ja 
nuorten jengit ja 
radikalisoituminen

Sawian – Stop maahanmuuttajataustaisen 
lasten ja nuorten jengit ja radikalisoituminen -
hankkeen tarkoituksena on katkaista 
maahanmuuttajataustaisten 10–22-vuotiaiden 
väkivalta- ja rikoskierteitä sekä jengiytyminen 
ja radikalisoituminen. Hanke tukee lapsia ja 
nuoria sekä perheiden, koulujen ja yhteisöjen 
kasvatustyötä omakielisellä toiminnalla. Se luo 
laajan yhteistyöverkoston ja vahvistaa 
kohderyhmän lasten ja nuorten kanssa 
toimivien osaamista. Lapsia, nuoria ja 
perheitä tuetaan yksilö- ja ryhmätuella sekä 
koulujen ja lähiyhteisöjen kautta.

Hanke vähentää lasten ja nuorten ajautumista 
rikollisuutta ja syrjäytymistä ruokkiville poluille 
sekä tuo perheille, lähi- ja kulttuuriyhteisöille 
sekä ammattilaisille uusia keinoja riskeihin 
tarttumiseen aiempaa varhemmin. Hanke luo 
myös kohderyhmän lapsille ja nuorille uutta 
yhteiskuntaosallisuuden ja hyväksytyksi 
tulemisen tunnetta sekä lisää perheiden ja 
lähiyhteisöjen luottamusta suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja viranomaisiin.

01.01.2023 31.12.2025 FI

002 TER-Radikalisoitumisen 
ehkäiseminen ja torjunta|
005 Koulutus |
004 Ei mikään edellä olevista| 

1 307 494,27 ISF 90,00 % 1176744,845
Suomen Pakolaisapu 
ry.

Elimäenkatu 15, 
00510 Helsinki



2021FI65ISPR001 3 VN/17572/2022

Kyberosake 
(Kyberrikostorjunnan 
osaamisen 
kehittäminen)

Kyberosake-hankkeessa 
Poliisiammattikorkeakoulu ja Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu laativat 
kyberrikostorjunnan osaamispolun. 
Hankkeessa pilotoidaan uusi 
kyberrikostorjunnan 
erikoistumisopintokokonaisuus, jossa 
annetaan sekä teoreettisia että käytännön 
tietoja ja taitoja kyberrikostorjunnan tehtäviin. 

Hankkeen puitteissa kartoitetaan lainvalvonta- 
ja oikeusviranomaisten koulutustarjontaa ja 
osaamisen kehitystarpeita sekä tuotetaan 
tarpeenmukaista koulutusta 
kyberrikostorjuntaan liittyen. Hanke järjestää 
viranomaisten välistä yhteistoimintaa 
edistävän harjoituksen.

Kyberosakkeessa kehitetään erilaisia 
koulutuksellisia työvälineitä ja menetelmiä 
sekä tutkitaan tekoälyn hyödyntämistä 
kyberrikollisuuden torjunnassa. 
Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään 
kyberrikostorjunnan koulutustoimissa.

Kyberrikollisuus on tyypillisesti rajat ylittävää 
kansainvälistä rikollisuutta. Tämän vuoksi 
hankkeessa edistetään kansainvälistä 
viranomaisyhteistyötä keskeisten 
kyberkoulutustoimijoiden kanssa.

01.11.2022 31.10.2025 FI

022 CC-Kyberrikollisuus – 
Tutkimusten helpottaminen|
005 Koulutus |
004 Ei mikään edellä olevista| 

2 093 110,22 ISF 90,00 % 1883799,198 Poliisihallitus
Vuorimiehentie 3, 
02150 Espoo


