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2021FI65ISPR001 3 VN/17054/2022

Exit Finland – projekt 
för utveckling av 
organisationsbaserat 
Exit-arbete

Exit Finland: Målet med utvecklingsprojektet 
för organisationsbaserad Exit-verksamhet är 
att utveckla metoder inom Exit-arbetet i 
Finland som förhindrar och bekämpar 
våldsbejakande radikalisering och stöder 
försök att komma loss från radikalism. 
Projektet har tre mål.  1) Utveckling av 
kundarbetets metoder, 2) utveckling av 
kompetens inom psykisk hälsa och psykiskt 
välbefinnande som en del av Exit-arbetet, 3) 
utveckling av Exit-arbetets ramar.
Projektet fortsätter det tidigare startade Exit-
kundarbetet och vidareutvecklar kundarbetets 
metoder. Som ett nytt utspel tar man digitalt 
Exit-arbete som kundarbetets objekt. I 
enlighet med projektets andra mål är 
kompetensen på den psykiatriska polikliniken 
en del av arbetet. Vad gäller Exit-arbetets 
ramar fortsätter man utvecklingen av den 
tidigare bedömningen och skapar dessutom 
säkerhetspraxis för organisationsbaserat Exit-
arbete.
Projektet resulterar i att kompetensen inom 
organisationsbaserat Exit-arbete ökar och 
kompletteras i Finland. Genom detta kan man 
i fortsättningen genomföra kundarbete av 
högre kvalitet vid bekämpning av 
våldsbejakande radikalisering.

01.01.2023 31.12.2025 FI

002 TER-Förebyggande och 
bekämpning av radikalisering|
006 Utbyte av god praxis, 
verkstäder, konferenser, 
evenemang, informationskampanjer, 
kommunikationsåtgärder |
004 Inget av ovanstående| 

525 365,40 ISF 90,00 %              472 828,86 
Stiftelsen 
Diakonissanstalten 
i Helsingfors sr

Alpgatan 2, 00530 
Helsingfors

2021FI65ISPR001 3 VN/17542/2022
Utveckling av 
gränsöverskridande 
brottsbekämpning

Driftsstöd möjliggör en mer effektiv 
bekämpning av brottslighet som överskrider 
östgränsen. Behovet av att undersöka grov 
och organiserad brottslighet som överskrider 
östgränsen har betonats betydligt hos polisen 
under de senaste åren särskilt inom området 
för polisinrättningen i Sydöstra Finland, och 
verksamhetsmiljön har snabbt blivit 
oförutsägbar på grund av kriget i Ukraina.

På grund av stora gränsövergångsställen och 
en stor hamn har området för 
polisinrättningen i Sydöstra Finland mycket 
gränsöverskridande grov och organiserad 
brottslighet som av geografiska skäl har 
riktats mot Finland särskilt från Ryssland och 
Estland. Syftet med projektet är att 
effektivisera det relaterade förebyggandet av 
brottslighet samt avslöjandet och utredningen 
av dessa brott. Dessutom är syftet att 
intensifiera myndighetssamarbetet nationellt 
och internationellt för att utveckla 
bekämpningen av gränsöverskridande 
brottslighet och effektivisera dess utredning. 

01.01.2023 31.12.2025 FI

010 OC-Ekonomisk brottslighet|
003 Gemensamma 
utredningsgrupper eller andra 
gemensamma operationer|
004 Inget av ovanstående| 

717 958,61 ISF 100,00 % 717958,608 Polisstyrelsen
Bergsmansvägen 3, 
02150 Esbo

2021FI65ISPR001 1 VN/17547/2022
Utvecklingsprojekt för 
uppgifter om vapens 
livscykel FILI 

Målet med utvecklingsprojektet för 
förvaltningen av vapenuppgifternas livscykel 
är att vapeninformationssystemet har aktuell 
information om tillståndspliktiga vapens och 
vapendelars läge och livscykel. Det ska enligt 
lag vara möjligt att följa upp ett vapens 
livscykel, dvs. information om dess ägare och 
läge, från vapnets tillverkning eller import till 
dess skrotning. Livscykelinformation kan 
utnyttjas inom all myndighetsverksamhet och 
internationellt informationsutbyte.

I projektet genomförs e-tjänster som en del 
av ett nytt vapeninformationssystem. Med 
hjälp av dessa tjänster anmäler 
vapennäringsidkare uppgifter om vapen och 
vapendelar. Dessutom överförs uppgifter om 
vapen och vapendelar från det nuvarande 
vapeninformationssystemet till vapnets 
livscykel som syns i det nya systemet. I och 
med projektet har polisen och andra 
myndigheter så aktuell och pålitlig information 
som möjligt om vapens och vapendelars 
livscykel.

01.11.2022 30.04.2024 FI

029 GEN-Informationsutbyte|
001 Informations- och 
kommunikationstekniksystem, 
interoperabilitet, informationens 
kvalitet (med undantag för 
apparater)|
004 Inget av ovanstående| 

1 908 382,70  ISF 75,00 % 1431287,025 Polisstyrelsen
Bergsmansvägen 4, 
02150 Esbo



2021FI65ISPR001 3 VN/17544/2022
Utvecklingsprojekt för 
teknisk övervakning

Med utvecklingsprojektet för teknisk 
övervakning 2022–2024 förbättrar man 
funktionsberedskapen för teknisk övervakning 
inom tullbrottsbekämpningen samt 
övervakningens prestanda för att förhindra 
och utreda tullbrott. Inom projektet anskaffar 
man utrustning för teknisk övervakning och 
handleder Tullens personal i användningen av 
apparaterna.

01.12.2022 30.11.2024 FI
012 OC-Narkotika|
008 Utrustning|
004 Inget av ovanstående| 

523 462,80 ISF 75,00 % 392597,1 Tullen
Semaforbron 12B, 
00520 Helsingfors

2021FI65ISPR001 3 VN/17551/2022

Cybercrime Exit 3 – 
Pilotförsök och 
utbildningsprojekt för 
förebyggande av 
ungas 
cyberbrottslighet

I Centralkriminalpolisens Cybercrime Exit (3)-
projekt gällande utbildning i och pilotförsök 
inom förbyggande av ungas cyberbrottslighet 
skapar man före 2025 hos polisen en 
förmåga att i ett tidigt skede ingripa i ungas 
cyberbrottsspiraler och förebygga dem. Då 
projektet avslutas har polisen en 
verksamhetsmodell för förebyggande av 
cyberbrott på alla nivåer av att bryta en 
brottsspiral. Dessa nivåer är förebyggande, 
utbildning i och implementering av ett 
interventionsprogram för tidigt ingripande och 
bekämpning av återfallsbrottslighet. Projektet 
följer den tekniska utvecklingen och inom det 
utvecklar, testar och testanvänder man 
interventioner som förebygger cyberbrott i en 
digital miljö. Projektet utför strategiskt 
samarbete med den privata sektorn, 
myndigheter och organisationer för att 
förebygga cyberbrottslighet.

01.01.2023 31.12.2025 FI

021 CC-Cyberbrottslighet – 
Förebyggande|
007 Undersökningar, pilotprojekt, 
riskbedömning|
004 Inget av ovanstående| 

613 245,36 ISF 90,00 % 551920,824 Polisstyrelsen
Bergsmansvägen 3, 
02150 Esbo

2021FI65ISPR001 3 VN/17554/2022

JR-EET (Verksamhet 
som förebygger 
organiserad 
brottslighet)

Inom projektet gällande verksamhet som 
förebygger organiserad brottslighet (JR-EET) 
är syftet att anställa tre poliser att genomföra 
verksamhet som förebygger organiserad 
brottslighet. Polisens Exit-verksamhet 
genomförs i Centralkriminalpolisens JR-
underrättelseenhets förebyggande 
verksamhet. Syftet med Exit-verksamheten är 
att hjälpa personer att komma loss från 
grupper inom organiserad brottslighet och 
deras inflytande eller från våldsam extremism 
och dess inflytande. Utöver Exit-verksamhet 
genomför man i projektet administrativ 
bekämpning av organiserad brottslighet 
(JRHT), vars syfte är att förbättra polisens, 
andra myndigheters och privata aktörers 
beredskap att (bekämpa och) förebygga 
brottslig verksamhet inom sina administrativa 
åtgärder samt försämra den organiserade 
brottslighetens verksamhetsförutsättningar 
och utvidgning djupare in i det lagliga 
samhället. Verksamheten främjar strategin för 
bekämpning av organiserad brottslighet 
2021–2025 i EU.

31.01.2023 30.09.2025 FI

033 GEN-Driftsstöd|
002 Nätverk, kompetenscentrum, 
samarbetsstrukturer, gemensamma 
åtgärder och operationer|
004 Inget av ovanstående| 

455 782,72 ISF 100,00 % 455782,7159 Polisstyrelsen
Bergsmansvägen 3, 
02150 Esbo

2021FI65ISPR001 3 VN/17560/2022
Effekt i arbetet mot 
människohandel

Effekt i arbetet mot människohandel från 
NRM och kommunikation

Projektets syfte är att bekämpa och minska 
människohandelsbrottsligheten, öka 
säkerheten och främja ställningen av offer för 
människohandel i samhället genom att 
förbättra identifieringen av offer, öka 
myndighetssamarbetet och utveckla 
kommunikationen om människohandel och 
arbetet mot det.

I projektet skapas ett system för identifiering 
och vägledning av offer för människohandel. 
Utveckling av identifieringen av offer för 
människohandel och deras tillgång till hjälp 
förutsätter att lagstiftningen och strukturerna 
för bekämpning av människohandel 
samordnas och kännedomen och samarbetet 
ökas bland praktiska aktörer.  Med systemets 
byggande förbättrar man identifieringen av 
offer och offrens tillgång till hjälp. 

Dessutom utvecklar man inom projektet 
kommunikationen om människohandel och 
arbetet mot människohandel. Syftet är att öka 
den allmänna kännedomen om 
människohandel. På så sätt förbättrar man 
identifieringen av människohandel och via 
detta genomförandet av det straffrättsliga 
ansvaret och offrens tillgång till hjälp.

31.01.2023 31.01.2025 FI

015 OC-Människohandel
006 Utbyte av god praxis, 
verkstäder, konferenser, 
evenemang, informationskampanjer, 
kommunikationsåtgärder |
004 Inget av ovanstående| 

238 199,36 ISF 75,00 % 178649,52 Justitieministeriet
PB 25, 00023 
Statsrådet



2021FI65ISPR001 3 VN/17570/2022

Sawian – Stoppa 
gäng och 
radikalisering av barn 
och unga med 
invandrarbakgrund

Syftet med projektet Sawian – Stoppa gäng 
och radikalisering av barn och unga med 
invandrarbakgrund är att bryta våld- och 
brottsspiraler av 10–22 år gamla barn och 
unga med invandrarbakgrund samt deras 
gängbildning och radikalisering. Projektet 
stöder barn och unga samt familjers, skolors 
och sammanslutningars fostringsarbete med 
verksamhet på det egna språket. Det skapar 
ett omfattande samarbetsnätverk och stärker 
kompetensen hos aktörer som arbetar med 
målgruppens barn och unga. Barn, unga och 
familjer stöds individuellt och i grupper och 
via skolor och närsamhällen.

I och med projektet hamnar barn och unga 
inte lika ofta på stigar som matar brottslighet 
och marginalisering. Dessutom erbjuder 
projektet familjer, när- och kultursamhällen 
och yrkespersoner nya sätt att ingripa i risker 
vid ett tidigare skede. Projektet skapar också 
ny känsla för barn och unga i målgruppen av 
att de deltar i samhället och blir godkända 
samt ökar familjernas och närsamhällenas 
förtroende för det finländska samhället och 
myndigheterna.

01.01.2023 31.12.2025 FI

002 TER-Förebyggande och 
bekämpning av radikalisering|
005 Utbildning |
004 Inget av ovanstående| 

1 307 494,27 ISF 90,00 % 1176744,845
Finlands Flyktinghjälp 
rf

Elimägatan 15, 00510 
Helsingfors

2021FI65ISPR001 3 VN/17572/2022

Cyberaktie 
(utveckling av 
kompetens inom 
bekämpning av 
cyberbrottslighet)

I cyberaktieprojektet utarbetar 
Polisyrkeshögskolan och Jyväskyläs 
yrkeshögskola en kompetensstig för 
bekämpning av cyberbrottslighet. I projektet 
testanvänds en specialiseringsstudiehelhet 
inom bekämpning av cyberbrottslighet där 
man ger både teoretiska och praktiska 
kunskaper och färdigheter för uppgifter inom 
bekämpning av cyberbrottslighet. 

Inom ramen för projektet kartlägger man 
brottsbekämpningsmyndigheternas och de 
rättsliga myndigheternas utbildningsutbud och 
utvecklingsbehov vad gäller kompetens och 
producerar nödvändig utbildning i anslutning 
till bekämpning av cyberbrottslighet. Projektet 
ordnar en övning som främjar gemensam 
verksamhet mellan myndigheter.

I cyberaktien utvecklar man olika slags 
utbildningsmässiga verktyg och metoder och 
undersöker utnyttjandet av artificiell 
intelligens i bekämpningen av 
cyberbrottslighet. Forskningsresultaten 
kommer att utnyttjas inom utbildning i 
bekämpning av cyberbrottslighet.

Cyberbrottslighet är vanligen 
gränsöverskridande internationell brottslighet. 
På grund av detta främjar man i projektet 
internationellt myndighetssamarbete med 
centrala cyberutbildningsaktörer.

01.11.2022 31.10.2025 FI

022 CC-Cyberbrottslighet – 
Underlättande av utredningar|
005 Utbildning |
004 Inget av ovanstående| 

2 093 110,22 ISF 90,00 % 1883799,198 Polisstyrelsen
Bergsmansvägen 3, 
02150 Esbo


