Sisäisen turvallisuuden rahasto

PÄIVITETTY 28.2.2019



Sisällys
1. JOHDANTO ............................................................................... 3
1.1 Yleistä .............................................................................................. 3
1.2 Kuvaus ohjelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista
tahoista .................................................................................................. 4
1.3. Ohjelman yhteensovittamiseksi tehtävä yhteistyö .......................... 5
1.4. Mahdolliset tuensaajat .................................................................... 6

2. RAHOITUKSEN KOHDENTAMISEN YLEISET PERIAATTEET .......... 7
3. TUETTAVIEN HANKKEIDEN JA TUETTAVAN TOIMINNAN
VALINTAPERUSTEET ................................................................... 11
3.1. Yleiset valintaperusteet ................................................................. 11
3.2. Myöntämisperusteet ..................................................................... 12

4. ULKORAJOJEN JA VIISUMIPOLITIIKAN RAHOITUSVÄLINEEN
ERITYISTAVOITTEIDEN JA KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN MUKAISESTI
TOTEUTETTAVAT TOIMET .......................................................... 14
Erityistavoite 1: Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen ......................... 14
Kansallinen tavoite 1.1: Kansalliset valmiudet .......................................... 14
Kansallinen tavoite 1.2: Unionin säännöstö .............................................. 16
Kansallinen tavoite 1.3: Yhteistyö konsuliasioissa .................................... 17
Erityistavoite 2: Rajavalvonta ............................................................... 18
Kansallinen tavoite 2.1: EUROSUR ja rajavalvonta .................................... 19
Kansallinen tavoite 2.2: Tiedonvaihto ....................................................... 22
Kansallinen tavoite 2.3: Unionin yhteiset vaatimukset ............................. 23
Kansallinen tavoite 2.4: Unionin säännöstö .............................................. 24
Kansallinen tavoite 2.5: Tulevaisuuden haasteet ...................................... 26
Kansallinen tavoite 2.6: Kansalliset valmiudet .......................................... 26
Kansallinen tavoite 2.7E: Frontex‐laitteet (erityistoimi) ........................... 30
Erityistavoite 3: Operatiivinen tuki ....................................................... 31
Kansallinen tavoite 3.1: Viisumit ............................................................... 31
Kansallinen tavoite 3.2: Rajat .................................................................... 32
4:.Tekninen apu ................................................................................... 33
1

5. POLIISIYHTEISTYÖN, RIKOLLISUUDEN EHKÄISEMISEN JA
TORJUMISEN SEKÄ KRIISINHALLINNANRAHOITUSVÄLINEEN
ERITYISTAVOITTEIDEN JA KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN MUKAISESTI
TOTEUTETTAVAT TOIMET .......................................................... 35
Erityistavoite 5: Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta ...................... 35
Kansallinen tavoite 5.1: Ennaltaehkäisy ja torjunta .................................. 35
Kansallinen tavoite 5.2: Tiedonvaihto ....................................................... 43
Kansallinen tavoite 5.3: Koulutus .............................................................. 45
Tämä toimi on peruttu ja varat kohdennetaan kohtaan 5.1 ..................... 47
Kansallinen tavoite 5.4: Rikosten uhrien tuki ............................................ 47
Kansallinen tavoite 5.5: Uhkien ja riskien arviointi ................................... 53
Erityistavoite 6: Riskit ja kriisit ............................................................. 54
Kansallinen tavoite 6.1: Ennaltaehkäisy ja torjunta .................................. 54
Kansallinen tavoite 6.2: Tietojen vaihto .................................................... 55
Kansallinen tavoite 6.3: Koulutus .............................................................. 55
Kansallinen tavoite 6.4: Uhrien tukeminen ............................................... 56
Kansallinen tavoite 6.5: Infrastruktuuri .................................................... 58
Kansallinen tavoite 6.6: Ennakkovaroitus ja kriisitilannevalmius .............. 60
Kansallinen tavoite 6.7: Uhkien ja riskien arviointi ................................... 61

6. YHTEENVETO RAHOITUKSESTA JA AIKATAULUSTA ................. 63

2

1. Johdanto
1.1 Yleistä

Tämä toimeenpano‐ohjelma perustuu sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseen ohjelmaan,
jonka sisäministeriö on valmistellut yhteistyössä rahaston tavoitteiden kannalta keskeisten ta‐
hojen kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi esityksen kansalliseksi ohjelmaksi 20.11.2014 ja komis‐
sion kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen muutetun ohjelmaesityksen 25.6.2015. Komissio hy‐
väksyi kansallisen ohjelman 7.8.2015 ja sen muutokset 25.9.2017, 20.12.2017, 27.9.2018 ja
10.12.2018.
Toimeenpano‐ohjelma on laadittu tarkentamaan kansallista ohjelmaa rahastojen tavoitteiden
toteuttamisen ja määrärahojen jaon osalta. Toimeenpano‐ohjelma sisältää kuvauksen kansalli‐
sen ohjelman erityistavoitteiden ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti toteutettavista toimista
ja niistä odotettavista tuloksista, kansalliseen ohjelmaan sisältyvän rahoituksen kohdentami‐
sessa noudatettavista periaatteista sekä kansallisen ohjelman ja toimeenpano‐ohjelman perus‐
teella tuettavien hankkeiden ja toiminnan valintaperusteista. Lisäksi toimeenpano‐ohjelmassa
kuvataan ohjelman valmisteluvaiheet sekä rahaston tavoitteiden kannalta merkityksellisten
EU:n muista rahoitusvälineistä vastaavien tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Kansallinen toi‐
meenpano‐ohjelma kattaa koko ohjelmakauden 2014–2020. Hankkeiden toteutusaika on 2014–
2022.
Rahaston kansallisesta ohjelmasta suoritettiin väliarviointi vuonna 2017. Samalla on tarkasteltu
toimeenpano‐ohjelman toteutumista ja tehty tarvittavia muutoksia.
Merkittävät muutokset toimeenpano‐ohjelmaan hyväksyy valtioneuvosto. Merkitykseltään vä‐
häisistä muutoksista päättää sisäministeriö.
Toimeenpano‐ohjelman soveltamisala kattaa Manner‐Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan.
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Rahaston ohjelmien rakenne on seuraava:

Erityistavoite
1. Yhteisen viisumipolitiikan tu‐
keminen

2. Rajat

3. Operatiivinen tuki

1.1
1.2
1.3
1.4E
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7E
3.1
3.2

5. Rikollisuuden ehkäiseminen ja
torjuminen
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6. Riskit ja kriisit
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
4. Tekninen tuki ISF‐B
4.1
7. Tekninen tuki ISF‐P
7.1

Kansallinen tavoite
Kansalliset valmiudet
Unionin säännöstö
Yhteistyö konsuliasioissa
Yhteistyö konsuliasioissa
Eurosur ja rajavalvonta
Tiedonvaihto
Unionin yhteiset vaatimukset
Unionin säännöstö
Tulevaisuuden haasteet
Kansalliset valmiudet
Frontex‐välineet
Operatiivinen tuki: viisumit
Operatiivinen tuki: rajat
Ehkäiseminen ja torjuminen
Tiedonvaihto
Koulutus
Uhrien tukeminen
Uhkien ja riskien arviointi
Ehkäiseminen ja torjuminen
Tiedonvaihto
Koulutus
Uhrien tukeminen
Infrastruktuuri
Varhaisvaroitus‐ ja kriisinhallinta
Uhkien ja riskien arviointi
Tekninen tuki ISFB
Tekninen tuki ISFP

1.2 Kuvaus ohjelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista tahoista

Sisäministeriö on valmistellut ehdotuksen kansalliseksi toimeenpano‐ohjelmaksi yhteistyössä si‐
säasioiden rahoitusohjelmien valmistelutyöryhmän kanssa, jossa ovat edustettuina sisäministe‐
riön maahanmuutto‐, poliisi‐, pelastus‐ ja rajavartio‐osastot, työ‐ ja elinkeinoministeriö, sosiaali‐
ja terveysministeriö, ulkoministeriö, valtiovarainministeriö, maahanmuuttovirasto, poliisihalli‐
tus, Tulli, Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Rikosuhripäivystys ja Suomen Kuntaliitto.
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Toimeenpano‐ohjelmaehdotusta käsitellään lisäksi sisäisen turvallisuuden rahaston seurantako‐
miteassa, jossa ovat edustettuina sisäministeriön maahanmuutto‐, pelastus‐, poliisi‐ ja rajavar‐
tio‐osastot, ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, maahanmuuttovi‐
rasto, poliisihallitus, rajavartiolaitos, Tulli, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Rikosuhripäivystys,
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ry, Suomen pelastusalan keskusjärjestö
sekä pelastuslaitosten edustaja. Seurantakomitea tukee rahaston vastuuviranomaisen toimintaa
ja osallistuu toimeenpano‐ohjelman valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.
Toimeenpano‐ohjelmasta on pyydetty lausunto 61 eri taholta. Lausunnon antoi yhteensä 32 ta‐
hoa. 8 tahoa ilmoitti, ettei niillä ole lausuttavaa.
Lausunnon antoivat seuraavat tahot: Ahvenanmaan maakuntahallitus, Amnesty International,
Elinkeinoelämän keskusliitto, Ensi‐ ja turvakotien liitto ry, Finanssialan Keskusliitto, Helsingin
kaupunki, Ilmatieteen laitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Jyväskylän kaupunki, Kansainvälinen
siirtolaisuusjärjestö, Keski‐Suomen pelastuslaitos, Kuntaliitto, Liikenne‐ ja viestintäministeriö,
Maahanmuuttovirasto, Oikeusministeriö, Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Rikosuhripäivystys, Sa‐
takunnan pelastuslaitos, Sisäministeriön pelastusosasto, Sisäministeriön poliisiosasto, Sosiaali‐
ja terveysministeriö, Suomen palopäällystöliitto, Suomen punainen risti, Suomen venäjänkielis‐
ten yhdistysten liitto ry, Säteilyturvakeskus, Trafi, Tulli, Turun kaupunki, Ulkoasianministeriö ja
Vantaan kaupunki.
Ohjelmaesitys käsitellään valtioneuvoston raha‐asianvaliokunnassa ja hyväksytään valtioneu‐
voston yleisistunnossa.

1.3. Ohjelman yhteensovittamiseksi tehtävä yhteistyö

Euroopan parlamentin ja komission antamassa rahaston yleisiä säädöksiä koskevassa asetuk‐
sessa (EU) N:o 514/2014 (horisontaaliasetus) edellytetään, että rahastosta myönnettävän tuen
tulee täydentää kansallista, alueellista ja paikallista toimintaa, että rahastosta tuetut toimet täy‐
dentävät unionin muita välineitä ja ovat johdonmukaisia suhteessa unionin muihin toimiin ja
painopisteisiin. Ohjelman yhteensovittamisen tavoitteena onkin yhtäältä pyrkiä rahoituksen täy‐
dentävyyteen ja toisaalta välttää mahdollista rahoituksen päällekkäisyyttä muiden EU‐rahoitus‐
välineiden sekä kansallisten toimien kanssa. Ohjelmasta ei tueta sellaisia toimia, joille on ole‐
massa muita soveliaampia kansallisia tai EU‐rahoitusvälineitä. Rahaston toimintaa yhteensovite‐
taan erityisesti EU:n rakenne‐ ja investointirahastojen, EU:n ulkosuhdevälineiden, EU:n oikeus‐
alan ohjelmien ja Horisontti 2020 –ohjelman kanssa.
Kolmansissa maissa toteutettavien tai niihin liittyvien toimien osalta tulee varmistaa toimien
koordinointi Euroopan ulkoasianhallinnon kanssa. Kolmansissa maissa toteutettavista toimista
toimitetaan tiedot kyseisessä maassa toimivaan kansalliseen tai EU‐edustustoon. Näissä toi‐
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missa tulee hyödyntää toimien yhteisvaikutusta ja noudattaa johdonmukaisuutta muiden unio‐
nin ulkopuolella toteutettavien, unionin rahoitusvälineiden kautta tuettavien toimien kanssa.
Rahaston toimialan kannalta yhteen sovitettava Euroopan unionin ulkosuhteiden rahoitusväline
on erityisesti Euroopan naapuruusvälineen rajat ylittävän yhteistyön ohjelma (ENI). ISF‐P:n
osalta varmistetaan, että riskejä ja kriisejä koskevista erityistavoitteista toteutettavat toimet ei‐
vät ole päällekkäisiä EU:n humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun (ECHO) kautta toteutettavien
toimien kanssa (pelastuspalvelumekanismi).
Myös oikeusalan EU‐rahoitusohjelmien sekä EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 –
ohjelman osalta varmistetaan, että päällekkäistä EU‐rahoitusta ei myönnetä. Rahastojen vastuu‐
viranomaisen edustaja on jäsenenä oikeusministeriön hallinnonalan EU‐rahoitusohjelmien oh‐
jausryhmässä.
Rahaston vastuuviranomainen vastaa rahaston tavoitteiden yhteensovittamisesta muiden rahoi‐
tusohjelmien kanssa tarvittavin toimenpitein. Vastuuviranomainen käy tarvittaessa keskusteluja
muiden EU‐rahoitusohjelmien vastuuviranomaisten kanssa. Vastuuviranomainen myös seuraa
tietoja muiden rahoitusohjelmien kautta rahoitetuista hankkeista, jotta voidaan varmistaa, että
samoja toimia ei rahoiteta toisten EU‐rahoitusohjelmien kautta. Hakijoiden tulee antaa hake‐
muksessa tiedot muusta saamastaan tai hakemastaan EU‐rahoituksesta. Myös rahaston seuran‐
takomitea tukee vastuuviranomaista tavoitteiden ja toimien yhteensovittamisessa muihin EU‐
rahoitettuihin ja kansallisiin toimiin. Seurantakomiteassa on edustettuna laajasti rahaston toi‐
mialaa tuntevia tahoja, mikä edesauttaa rahoituksen yhteensovittamista ja täydentävyyden var‐
mistamista.

1.4. Mahdolliset tuensaajat

Kansallisessa toimeenpano‐ohjelmassa kuvattujen erityistavoitteiden ja kansallisten tavoittei‐
den mukaisissa toimissa tuensaajina voivat olla julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset oi‐
keushenkilöt. Rahaston toimialasta johtuen tuensaajat ovat pääosin viranomaisia. Hankkeissa
voi kuitenkin olla mukana hankekumppaneina sekä yritys‐ että järjestösektorin toimijoita. Jois‐
sakin toimenpidekokonaisuuksissa, kuten esimerkiksi uhrien tukemiseen liittyvissä toimenpi‐
teissä, tuensaaja voi olla muu kuin viranomainen.
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2. Rahoituksen kohdentamisen yleiset periaatteet
Suomen kansallisen ohjelman määrärahan perusosa koko ohjelmakaudella on 52 616 876 euroa,
josta ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen osuus on 36 934 528 euroa ja poliisiyhteis‐
työn, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen osuus
15 682 348 euroa. Lisäksi Suomelle on myönnetty 2 179 420 euron lisärahoitus matkustajatieto‐
järjestelmän (PNR) ja tietojärjestelmien yhteiskäyttöisyyden parantamiseksi sekä ulkorajojen ja
viisumipolitiikan rahoitusvälineen erityistoimeen 2.7 ensin 360 000 euron rahoitus nopeaan ve‐
neeseen ja myöhemmin 8,1 miljoonaa euroa meriveneisiin. Lisärahoituksiin liittyvät kansallisen
ohjelman muutosesitykset on hyväksytty valtioneuvostossa 20.4.2017 ja 19.10.2017. Lisäksi
Suomi sai rahaston välitarkastelun yhteydessä 4 907 728 euron lisärahoituksen raja‐ ja viisumi‐
politiikan rahoitusvälineeseen, jonka sisällyttäminen rahaston kansalliseen ohjelmaan on käsi‐
telty valtioneuvostossa 15.3.2018. Valtioneuvostokäsittelyn jälkeen lisärahoitus nousi 6 081 669
euroon. Varojen käyttötarkoitus ei muuttunut, vaan ne kohdennetaan komission ohjeistuksen
mukaisesti joulukuussa 2017 käydyn ohjelmavuoropuhelun mukaisesti ja siksi erotus on sisälly‐
tetty kansalliseen ohjelmaesitykseen sisäministeriön päätöksellä 21.6.2018. Vuonna 2018 Suo‐
melle myönnettiin 6 412 600 euron lisärahoitus rajanylitystietojärjestelmän (EES) toimeenpa‐
noon. Valtioneuvoston raha‐asianvaliokunta on käsitellyt kansallisen ohjelman muutosesityksen
6.9.2018. Sisäministeriö päätti komissiolle lähetettävään ohjelmaesitykseen hyväksymisestä
7.9.2018.
Suomen kansallisen ohjelman perusosasta myönnettävän tuen osuus hankkeen kaikista tukikel‐
poisista kustannuksista, lukuun ottamatta poliisi‐ ja kriisinhallintatoimien rahoitusvälineen stra‐
tegisia painopisteitä, on enintään 75 prosenttia. Erityistoimien ja poliisi‐ ja kriisinhallintatoimien
rahoitusvälineen strategisten painopisteiden osalta myönnettävän tuen osuus hankkeen kaikista
tukikelpoisista kustannuksista on enintään 90 prosenttia. Perusosasta ja erityistoimista myönne‐
tään tuki hanketukena. Operatiivisesta tuesta myönnettävä tuki voi kattaa hankkeen tai toimin‐
nan tukikelpoisten kustannusten täyden määrän. Operatiivisesta tuesta myönnettävä tuki voi‐
daan myöntää hanke‐ tai toimintatukena.
Rahoituksen jakautuminen rahaston erityistavoitteiden ja kansallisten tavoitteiden välillä on
määritelty rahaston kansallisessa ohjelmassa. Kansallisen ohjelman tavoitekohtainen rahoituk‐
senjako on seuraava:
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RAHOITUSSUUNNITELMA ISF‐B
Euroa
3 408 006,35 €

Erityistavoite viisumit
Kansallinen tavoite 1: kansalliset valmiudet

2 894 617,90

Kansallinen tavoite 2: unionin säännöstö

172 587,82

Kansallinen tavoite 3: yhteistyö konsuliasioissa
Erityistoimi 1: yhteistyö konsuliasioissa

340 800,63 €
‐

Erityistavoite rajat

37 360 253,05 €

Kansallinen tavoite 1: EUROSUR

13 820 539,65

Kansallinen tavoite 2: tiedonvaihto

100 000,00

Kansallinen tavoite 3: unionin yhteiset vaatimukset

720 999,75

Kansallinen tavoite 4: unionin säännöstö

277 500,00

Kansallinen tavoite 5: tulevaisuuden haasteet
Kansallinen tavoite 6: kansalliset valmiudet

13 981 213,65 €

Erityistoimi 2: FRONTEX‐välineet

8 460 000,00

Operatiivinen tuki

14 773 811,20 €

Operatiivinen tuki 1: viisumit

2 541 095,53

Operatiivinen tuki 2: rajat

12 232 715,67

Tekninen apu
YHTEENSÄ

2 346 726,40
57 888 797,00 €

Taulukko 1. ISF‐B rahoitussuunnitelma
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RAHOITUSSUUNNITELMA ISF‐P
Euroa
Erityistavoite rikokset
Kansallinen tavoite 1: rikokset ‐ehkäiseminen ja torju‐
minen

13 829 033,48
7 814 887,82

Kansallinen tavoite 2: rikokset ‐tiedonvaihto

3 772 245,50

Kansallinen tavoite 3: rikokset ‐koulutus

1 066 122,26

Kansallinen tavoite 4: rikokset ‐uhrien tukeminen

1 175 777,90

Kansallinen tavoite 5: rikokset ‐uhkien ja riskien arvi‐
ointi
ERITYISTAVOITE RISKIT JA KRIISI YHTEENSÄ
Kansallinen tavoite 1: riskit‐ ehkäiseminen ja torjumi‐
nen
Kansallinen tavoite 2: riskit ‐ tiedonvaihto

0,00

2 939 646,12
29 393,76
0,00

Kansallinen tavoite 3: riskit ‐ koulutus

121 188,35

Kansallinen tavoite 4: riskit ‐uhrien tukeminen

453 240,32

Kansallinen tavoite 5: riskit ‐infrastruktuuri

1 444 380,49

Kansallinen tavoite 6: riskit ‐ varhaisvaroitus ja kriisin‐
hallinta

387 929,22 €

Kansallinen tavoite 7: riskit ‐ uhkien ja riskien arviointi

503 513,98

TEKNINEN APU
YHTEENSÄ 7 = ( yhteensä 5 + yhteensä 6 + TA)

1 093 087,40
17 861 768,00

Taulukko 2. ISF‐P rahoitussuunnitelma

Toimeenpano‐ohjelmassa määritellään edellä kuvatun rahoituksen vuosittainen jakautuminen.
Teknisen avun määrärahan käytössä noudatetaan sisäasioiden rahastoja koskevan lain
(903/2014) 28 §:n ja sisäasioiden rahastoja koskevan valtioneuvoston asetuksen (351/2015) 37
§:n säännöksiä. Teknisen avun määrärahan suunniteltu jakautuminen ohjelmakaudella on ku‐
vattu yhteenvetona kappaleessa Erityistavoite 4.
Rahastosta järjestetään vähintään yksi haku vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen puit‐
teissa. Sitomatta jääneet määrärahat siirtyvät jaettaviksi seuraavissa hauissa. Hankkeisiin tai toi‐
mintaan sidottu käyttämättä jäänyt määräraha vapautuu tukipäätöksen ehtojen mukaisesti uu‐
delleen jaettavaksi. Rahoituskauden viimeisinä vuosina, rahaston varojen vähetessä, hakuja jär‐
jestetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
9

Määrärahasiirrot toimeenpano‐ohjelmassa määriteltyjen kansallisten tavoitteiden osuuksien vä‐
lillä ovat mahdollisia kansallisen ohjelman puitteissa. Euroopan komission ohjeen AMIF‐
ISF/2016/05 mukaisesti alle 15 % (perusrahoituksesta laskettuna) siirrot erityistavoitteiden vä‐
lillä ovat mahdollisia ilman kansallisen ohjelman muuttamista. Tämän ylittävät muutokset edel‐
lyttävät myös kansallisen ohjelman muuttamista.
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3. Tuettavien hankkeiden ja tuettavan toiminnan valintaperus‐
teet
Rahastosta avataan rahoitusta haettavaksi vuosittain erikseen ilmoitettavina hakuaikoina. Pää‐
sääntöisesti kaikki erityistavoitteet ja kansalliset tavoitteet avataan hakuun vuosittain. Lisäksi
voidaan järjestää erillisiä täydentäviä tai kohdennettuja hakuja. Tukea hankkeelle tai toimintaan
myönnetään yhdellä tukipäätöksellä enintään kolmeksi vuodeksi. pl. erityistoimiin liittyvät hank‐
keet, joita kolmen vuoden enimmäiskesto ei koske.
Tukea voidaan myöntää seuraavat yleiset valintaperusteet ja myöntämisperusteet täyttäville
hankkeille tai toiminnalle.

3.1. Yleiset valintaperusteet

Arviointiprosessiin hyväksytään vain hakemukset, jotka täyttävät seuraavat yleiset valintaperus‐
teet:
-

-

hakemus on toimitettu vastuuviranomaisen hakuilmoituksessa asettaman hakuajan
puitteissa rahaston sähköisen järjestelmän kautta tai viralliselle hakulomakkeelle laa‐
dittuna sisäministeriön kirjaamoon,
haetulle hankkeelle tai toiminnalle ei ole myönnetty tukea jostakin toisesta lähteestä
EU:n talousarviosta,
hakemuksen liitteenä on toimitettu allekirjoitetut rahoitussitoumukset kaikilta hank‐
keen yhteisrahoittajilta,
hakemuksen liitteenä on toimitettu hakijaorganisaation kaksi viimeistä tilinpäätöstä
(pl. julkisyhteisöt),
hakemuksen liitteenä on toimitettu hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeuden
osoittava asiakirja,
hakemus on täytetty joko suomen tai ruotsin kielellä,
paperilomaketta käytettäessä allekirjoitettu hakemus sisältää kaikki hakemuksen liit‐
teet.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti hakemuksen vastaanottamisesta. Vastuuviranomainen
voi pyytää hakuajan puitteissa saapuneisiin hakemuksiin yleisiä valintaperusteita koskevia täy‐
dennyksiä hakuajan päätyttyä. Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä toimitettuja hakemuksia
ei käsitellä. Mikäli pyydettyjä täydennyksiä ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, ha‐
kemus hylätään.
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3.2. Myöntämisperusteet

Arviointiprosessiin edenneet hakemukset arvioidaan yhtenäisen pisteytysjärjestelmän mukai‐
sesti. Hakemuksia arvioidaan seuraavien kahdeksan myöntämisperusteen mukaan siten, että
kunkin kriteerin osalta annetaan arvioitavalle hakemukselle 1‐5 pistettä (5 = täyttää perusteen
erinomaisesti, 4 = täyttää perusteen hyvin, 3 = täyttää perusteen tyydyttävästi, 2 = täyttää pe‐
rusteen välttävästi, 1 = ei täytä arviointiperustetta lainkaan). Enimmäispistemäärä on 40.
Jos myöntämisperusteen 8 (edellytykset toiminnan jatkumiselle) osalta todetaan, että perusteen
täyttyminen on hankkeen luonteen vuoksi tarpeetonta, perusteen pistemääräksi annetaan arvi‐
ointiperusteiden 1‐7 mukaan annettujen pisteiden keskiarvo. Näin arviointiperusteen 8 pisteytys
ei vaikuta hankkeen suhteelliseen pistemäärään, mutta tekee arvioinnin kokonaispistemäärän
osalta vertailukelpoiseksi niiden hakemusten kanssa, joiden kohdalla arviointiperusteen 8 mu‐
kaisia edellytyksiä toiminnan jatkumiselle arvioidaan.
Valinta‐ ja myöntämisperusteiden painoarvoja voidaan täsmentää kunkin haun yhteydessä jul‐
kaistavissa hakuohjeissa.
Myöntämisperusteet ovat:
1. Tavoitteiden mukaisuus (1‐5 pistettä)
- Hanke on kansallisen ohjelman ja kansallisen toimeenpano‐ohjelman mukainen.
2. Tarpeellisuus ja täydentävyys (1‐5 pistettä)
- Hanke perustuu aitoon, konkreettiseen ja selkeästi esitettyyn tarpeeseen, joka on rele‐
vantti kansallisen ohjelman ja toimeenpano‐ohjelman näkökulmasta. Lisäksi hanke täy‐
dentää kansallisia ja Euroopan unionin strategioita, painopisteitä, tavoitteita ja toimen‐
piteitä.
3. Toteuttamiskelpoisuus ja suunnitelmallisuus (1‐5 pistettä)
- Hanke on toteuttamiskelpoinen ts. hakemus sisältää hankesuunnitelman, joka on selkeä,
realistinen ja riittävän yksityiskohtainen. Hankesuunnitelma on yhteneväinen esitetyn ta‐
lousarvion kanssa ja siitä käy ilmi, että hankkeen toteuttamiseen on varattu riittävät re‐
surssit (henkilöstö, asiantuntemus ja yhteistyöverkostot). Hankkeen kustannukset ovat
tukikelpoisia.
4. Mitattavissa olevat tulokset (1‐5 pistettä)
- Hankesuunnitelma sisältää realistiset ja johdonmukaiset laadulliset ja määrälliset tulos‐
tavoitteet, jotka ovat yksiselitteisesti mitattavissa.
5. Vaikuttavuus ja tulosten sovellettavuus (1‐5 pistettä)
- Hankkeella on mahdollisuus luoda uusia ja pysyviä toimintatapoja, jotka ovat sovelletta‐
vissa laajemmin. Hankkeella on vaikuttavuutta (toteutettavilla toimilla saadaan aikaan

12

parannus aikaisempaan tilanteeseen verrattuna).
6. Hankkeen tai toiminnan kustannustehokkuus (1‐5 pistettä)
- Hankkeen kustannukset suhteessa hankkeesta saataviin tuloksiin ovat kohtuulliset.
7. Hakijan taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke esitetysti (1‐5 pistettä)
- Hakijalla on riittävät hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset vastata hankkeen tai toi‐
minnan toteuttamisesta koko hankkeen keston ajan huomioiden sen, että tuki makse‐
taan pääsääntöisesti takautuvasti, syntyneiden kulujen perusteella.
8. Edellytykset toiminnan jatkumiselle (1‐5 pistettä)
- Hakijalla on edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta (ellei
se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta).
Mikäli myöntämisperusteen 1 pistemäärä on 1, hakemus hylätään. Myöntämisperusteiden koh‐
dat 5 ja 8 eivät ole käytössä käsiteltäessä operatiivisesta tuesta myönnettävää toimintatukea
koskevia hakemuksia.

13

4. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen erityista‐
voitteiden ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti toteutettavat
toimet
Erityistavoite 1: Yhteisen viisumipolitiikan tukeminen
Tavoitteena on Schengenin alueen yhteisen viisumipolitiikan tukeminen, johon kuuluu yhtäältä
laillisen maahantulon edistäminen ja laittoman maahantulon ehkäiseminen. Tavoitteen saavut‐
tamisessa on keskeistä yhteistyö kolmansien eli EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Kansallisesti
tarvitaan parempaa viranomaisyhteistyötä paitsi laittoman maahantulon, niin myös rajat ylittä‐
vän rikollisuuden torjumiseksi.
Pyritään laajempaan konsuliyhteistyöhön ja resurssien yhteiskäyttöön toiminnan tehostamiseksi
ja asiakaspalvelun laadun parantamiseksi viisuminmyönnössä.
Viisuminmyönnössä Suomen painopiste on kansallisessa viisumijärjestelmässä, joka on yhtey‐
dessä Schengenin keskusviisumitietojärjestelmään (CVIS). VIS‐järjestelmä otetaan käyttöön ko‐
konaisuudessaan ja kaikilla levitysalueilla sisältäen VISMAIL‐mekanismin. Sormenjälkien vertailu
mahdollistetaan rajanylityspaikoilla ja rajanylityspaikkojen tietoverkkoja parannetaan. Suomen
kannalta keskeistä on etenkin viisumikäsittely Venäjällä.

Kansallinen tavoite 1.1: Kansalliset valmiudet
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

184 500,00

559 741,30

1 291 702,50

425 000,00

433 674,10

0,00

2 894 617,90

Toimet, tuotokset ja tulokset
Kansallisen viisumitietojärjestelmän toiminnallisuuden edelleen kehittäminen ja mahdolli‐
sen uuden järjestelmän suunnittelu, valmistelu ja käyttöönotto
Toteutetaan hankkeita, jotka kehittävät viisumitietojärjestelmän toiminnallisuuksia tai liittyvät
mahdollisen uuden viisumitietojärjestelmän tai sen osan suunnitteluun, valmisteluun ja käyt‐
töönottoon.
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Kansallinen SUVI‐viisumijärjestelmä on ollut tuotantokäytössä vuodesta 2007 lähtien ja järjes‐
telmän teknologista arkkitehtuuria ja toiminnallisuutta on uudelleenarvioitava mm. liittymära‐
japintojen määrän kasvaessa. Järjestelmään on tehty useita päivityksiä, jotta se pystyisi parem‐
min kommunikoimaan viisumikeskustietojärjestelmän (CVIS) kanssa. Valmistelussa olevat viisu‐
misäännöstön muutokset tuovat muutoksia niin viisumikäsittelyprosesseihin, VIS‐keskusjärjes‐
telmään kuin kansalliseen SUVI‐järjestelmään.
Kansallisen viisumitietojärjestelmän kehittäminen ja mahdollisen uuden järjestelmän suunnitte‐
luun, valmisteluun ja käyttöönottoon on varattava riittävän pitkä aika, samalla kun on huoleh‐
dittava mm. VIS‐järjestelmän roll‐outin loppuunsaattaminen sekä Vismail Communication
Mechanism (VMCM) käyttöönotto.
Viisumitietojärjestelmän kehittämisen tuotoksena syntyy ulkomaalaisrekisterilakiin ja VIS ase‐
tukseen sekä viisumisäännöstöön perustuvat toiminnallisuudet viisumikäsittelyprosessiin. Glo‐
baali VIS levitys merkitsee viisumitoiminnan huomioimista myös niissä toimipaikoissa, joissa vii‐
sumitoimintaa on ulkoistettu palveluntarjoajalle. VIS järjestelmän kehittämisen lopputuloksena
sähköinen rajapintaratkaisu toimii ja tukee myös ulkoistettua biometriikkaa.
Tähän kokonaisuuteen varataan 2 786 805,4 euroa.

Rajanylityspaikkojen varustaminen VIS‐asetuksen edellytysten mukaisesti
Toteutetaan hankkeita, joilla mahdollistetaan viisumien myöntäminen viisumiasetuksen mukai‐
sesti paitsi miehitetyillä rajanylityspaikoilla niin myös sellaisissa rajanylityspaikoissa, joissa ei ole
jatkuvasti läsnä rajatarkastusviranomaisia. Rajanylityspaikkojen kehityshankkeen tuomat muu‐
tokset ja maarajan tarkastusten siirtäminen autokaistoille on luonut tarpeen langattomien sor‐
menjälkilukijoiden käytölle. Miehittämättömiä rajanylityspaikkoja on useissa Suomen satamissa.
Hankkeiden tuotoksia ovat sormenjälki‐ tai asiakirjojenlukulaitteet ja niiden integrointi tausta‐
järjestelmiin sekä liikuteltavat viisuminmyöntölaitteet miehittämättömiä rajanylityspaikkoja var‐
ten.
Hankkeiden tuloksena on VIS‐asetuksen mukainen rajatarkastusprosessi, jossa henkilöllisyyksien
oikeellisuuden tarkistus on luotettavaa. Niin ikään hankkeen tuloksena rajatarkastukset tehos‐
tuvat ja asiakkaan kannalta rajatarkastukseen käytettävä aika lyhenee, kun tarkastus voidaan
tehdä kaistoilla. Edelleen hankkeiden tuloksena viisuminmyöntö tehostuu, kun siirrettävien vii‐
suminmyöntölaitteiden avulla vältytään tarpeelta kuljettaa viisumivelvollisia henkilöitä toiselle
paikkakunnalle. Näin säästetään paitsi valvontaviranomaisen työaikaa ja matkakustannuksia niin
myös viisumivelvollisen aikaa ja vaivaa.
Tähän kokonaisuuteen varataan 107 812,50 euroa.
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Kansallinen tavoite 1.2: Unionin säännöstö
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

73 485,93

71 424,80

0,00

27 677,09

0,00

0,00

172 587,82

Toimet, tuotokset ja tulokset
Koulutetaan viisumien käsittelyyn ja seurantaan osallistuvien viranomaisten henkilöstö,
joka käyttää viisumijärjestelmää.
Toteutetaan hankkeita, joilla parannetaan viisumien käsittelyyn ja seurantaan osallistuvan hen‐
kilöstön osaamista koulutuksen avulla. Kehitetään etäkoulutusvalmiuksia ja ‐menetelmiä.
Viisumien käsittelyyn ja seurantaan liittyvä koulutus sisältää sekä viisumihakemuksen käsittelyyn
liittyvän sisältö‐ että järjestelmäkoulutuksen. Viisumisäännöstön sekä viisumijärjestelmän kou‐
lutusta annetaan myös vuosittain järjestettävillä viikon kestävillä kansalaispalveluiden konsuli‐
ja maahantulopäivillä sekä kansalaispalveluiden aluekoulutustilaisuuksissa.
Hankkeiden tuotoksena ovat järjestetyt koulutustilaisuudet ja henkilöiden osallistuminen niihin.
Hankkeiden tuloksena viisumihakemusten käsittelyyn osallistuvalla henkilöstöllä on riittävä am‐
mattitaito viisumipalveluiden tuottamiseen viisumisäännöstön mukaisesti.
Tähän kokonaisuuteen varataan 60 172,25 euroa.
Viisumihakemusten vastaanoton ulkoistamiseen liittyvien käytännöllisten prosessien
määrittely konsulaateissa siten, että voidaan laajentaa ja parantaa viisumihakijoiden pal‐
veluja ja tehostaa toimintaa (esim. New Delhi, Peking ja Ankara).
Toteutetaan hankkeita, joilla laajennetaan viisumihakemusten vastaanoton ulkoistamista. Hank‐
keet kohdistuvat niihin edustustoihin, joissa viisumihakemusmäärät ovat merkittäviä.
Viisumihakemusten vastaanotto on ulkoistettu Moskovan, Pietarin, Petroskoin, Murmanskin,
Kiovan ja Bangkokin edustustoissa. Ulkoistamisesta on saatu hyviä kokemuksia ja sitä jatketaan
viisumihakijoiden palvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.
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Hankkeiden tuotoksina viisumihakemusten vastaanotto ulkoistetaan erikseen valittavissa edus‐
tustoissa. Hankkeiden tuloksena viisuminkäsittelyprosessi tehostuu ja lähetetyn henkilöstön työ‐
aikaa jää enemmän taustaselvitysten ja viisumipäätösten tekoon. Niin ikään hankkeiden tulok‐
sena asiakaspalvelun laatu ja tehokkuus paranevat.
Tähän kokonaisuuteen varataan 112 415,57 euroa.

Kansallinen tavoite 1.3: Yhteistyö konsuliasioissa
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

277 500,00

63 300,63

0,00

0,00

0,00

0,00

340 800,63

Toimet, tuotokset ja tulokset
Yhdyshenkilöverkoston kehittäminen viranomaisten yhteisillä hankkeilla ja tarvittaessa
laajentaminen lähtö‐ ja kauttakulkumaissa tukemaan viisumismyöntöprosessia ja konsu‐
liyhteistyötä
Toteutetaan hankkeita, joilla edistetään yhteistä viisumipolitiikkaa ja torjutaan laitonta maahan‐
tuloa. Hankkeilla tuetaan myös muiden EU‐maiden toimintaa maahanmuuttovirtojen hallin‐
nassa. Keskeisenä osana hankkeita on asiakirjaturvallisuuteen liittyvät neuvonantajatehtävät ja
jäsenvaltioiden välinen yhteistyö.
Toimen tuotoksia ovat lähetetyt yhdyshenkilöt, heidän luomat verkostot ja heidän suorittamat
asiakirjatarkastukset. Hankkeen tuloksena saavutetaan yhtenäiset viisumikäytännöt ja tehokas
kyky torjua laitonta maahantuloa tai maahanmuuttoa yhteistoiminnassa koti‐ ja ulkomaisten vi‐
ranomaisten ja muiden toimijoiden, kuten liikenteenharjoittajien kesken. Edelleen toimen tulok‐
sena muuttovirtoihin pystytään vaikuttamaan ja laitonta maahanmuuttoa estämään jo kolman‐
sissa maissa. Tuloksia voidaan todentaa estettyjen tapausten määrällä ja sitä kautta osoitetta‐
vien kustannussäästöjen määrällä.
Tähän kokonaisuuteen varataan 340 800,63 euroa.
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Erityistavoite 2: Rajavalvonta
Tavoitteena on rajavalvontaviranomaisten toimintakyvyn turvaaminen. Kansallinen ohjelma ra‐
hoituskaudelle 2014 ‐ 2020 kirjoitettiin vuonna 2013. Euroopan turvallisuustilanne on muuttu‐
nut tämän jälkeen perusteellisesti muun muassa ennennäkemättömän suurten siirtolais‐ ja tur‐
vapaikanhakijavirtojen takia. Venäjän ja lännen vastakkainasettelu jatkuu. Venäjän ulkopolitiikka
ja talousongelmat heikentävät itärajan tilanteen ennustettavuutta. Näköpiirissä ei ole nopeaa
käännettä parempaan. Toimintaympäristön muutos asettaa rajavalvonnalle uusia suorituskyky‐
ja valmiusvaatimuksia. Rajaturvallisuuden merkittävimmät haasteet ovat kasvavan rajaliiken‐
teen hallinta sekä rajojen valvontakyvyn pitäminen uskottavana erityisesti rajanylityspaikkojen
välialueella, koska määrärahaleikkaukset ovat pakottaneet vähentämään valvontaa. Teknisesti
vanhentuneita valvontajärjestelmiä on korvattava uudenlaisella tekniikalla ja valvontajärjestel‐
mien suojausta ja toimintavarmuutta parannettava.
Ohjelman loppukaudella EUROSURin kaikkia tasoja ja järjestelmään liittyviä toiminnallisuuksia
kehitetään edelleen. Tilannekeskuksia modernisoidaan. Toteutettavat toimet liittyvät kansalli‐
sen koordinointikeskuksen (NCC) ja paikallisten ja alueellisten keskusten (RCC) kehittämiseen ja
päivittämiseen sekä kansallisen tilannekuvan kehittämiseen. Tilannekuva‐ ja johtamisjärjestel‐
miin liittyen toteutetaan yhteistoimia kansallisesti ja kansainvälisesti. Älykkäät rajat ‐paketin toi‐
meenpano on Suomelle tärkeää. Ohjelmakauden lopulla rajatarkastusprosesseja kehitetään
mm. sovittamalla yhteen matkustajatietojen valtakunnallinen ennakkokäsittely kansallisen mat‐
kustajatietoyksikön (PNR PIU) toiminnan kanssa, osallistumalla EU:n Älykkäät rajat ‐ohjelman
järjestelmien kehittämistyöhön ja käyttöönottoon ja hankkimalla seuraavan sukupolven rajatar‐
kastusautomaatit. Vuoden 2020 kuluessa käyttöön otettavaksi suunniteltu Entry‐Exit ‐järjes‐
telmä edellyttää merkittävää kansallista kehitystyötä ja tekniikan uusimista. Toteutettavia toi‐
mia testataan ja niistä tehdään vaikutusarviointia.
Rajanylityspaikkojen rakenteiden, henkilöstön, prosessien ja tekniikan kehittäminen vastaa‐
maan kasvavan rajaliikenteen edellyttämiä vaatimuksia on strategisesti merkittävä asia. Uuden
teknologian edelleen kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa on tarkasteltava osana laajempaa
kokonaisuutta, joka koskee koko rajaturvallisuusjärjestelmän kehittämistä. Rajatarkastusten au‐
tomatisointia kehitetään edelleen. Viimeisessä vuonna 2011 Suomeen kohdistuneessa Schen‐
gen‐arvioinnissa todettiin yhteinen matkustajatietojen (API) analyysikeskuksen tarve. Lisäksi ra‐
hoitusta kohdennetaan rajavartijoiden kielitaidon parantamiseen.
N. SIS II ‐järjestelmä ylläpidetään ja sen toimintakyky epänormaaleissa olosuhteissa varmiste‐
taan.
Laillisen maahanmuuton ja laittoman maahanmuuton sekä ihmiskaupan torjumiseksi pidetään
yllä yhdyshenkilötoimintaa kolmansissa maissa.
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Kansallinen tavoite 2.1: EUROSUR ja rajavalvonta
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

452 659,17

2 696 207,00

2 016 611,25

5 628 091,73

1 513 485,25

1 513 485,25

13 820 539,65

Toimet, tuotokset ja tulokset
EUROSUR‐/NCC‐tilojen ja siihen liittyvien alueellisten johtokeskusten tilojen valmistelut,
tekninen varustelu ja tietojärjestelmät
Toteutetaan hankkeita, joilla tuetaan Eurosurin uuden kansallisen koordinaatiokeskuksen (NCC)
tilojen sekä alueellisten johtokeskusten varustelua ja laitteita sekä tietojärjestelmiä. Rahoitus
kohdistetaan Eurosur‐järjestelmän käytön vakiinnuttamiseen ja edelleen kehittämiseen sekä
johtamisjärjestelmän toiminnan varmistamiseen. Kansallinen koordinaatiokeskus NCC toteutui
Suomessa lopullisessa muodossaan vuonna 2016, kun Rajavartiolaitoksen Helsingissä toimivat
yksiköt koottiin uuteen kiinteistöön.
Hankkeiden tuotoksia ovat Eurosur‐järjestelmän käyttöön ja tilannekuvan seuraamiseen hankit‐
tavat erityiset tilaratkaisut, kalustus, tekniset laitteet, muut varusteet, hankehenkilöstö sekä tie‐
tojärjestelmät. Hankkeiden tuloksena Eurosur‐järjestelmään syötettyjen tapahtumatietojen
pohjalta kansallinen koordinaatiokeskus kokoaa kansallista raja‐alueiden tilannekuvaa (NSP). Pa‐
remman tilannekuvan tuloksena käytettävissä olevat resurssit on mahdollista kohdentaa tehok‐
kaasti rajavalvonnan tarpeisiin. Tilannekuvaa välitetään muille kansallisille viranomaisille. Tieto‐
jen keräys ja siirto varmistetaan toimintaa varmentavan tekniikan avulla. Myös riskianalyysitoi‐
minnot kehittyvät paremman tilannetiedon perusteella. Järjestelmän avulla on mahdollista seu‐
rata koko Euroopan alueen tilannekuvaa (ESP) sekä yhteistä rajojen takaista tilannekuvaa (CPIP).
Tähän kokonaisuuteen varataan 498 000 euroa.
Maa‐ ja merirajojen teknisten valvontajärjestelmien kehittäminen ja partioiden varustus
Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään MRTV‐ohjelmistoa (maarajojen tekninen valvonta)
RVT‐ohjelmiston, valvontasensorien ja toimintamenetelmissä tapahtuneiden muutosten edel‐
lyttämällä tavalla. Teknisesti vanhentuneita valvontajärjestelmän osia uusitaan ja korvataan esi‐
merkiksi uudenlaisella sensori‐, analyysi‐, tiedonsiirto‐ ja tallennustekniikalla. Nykyisen järjestel‐
män kattavuutta laajennetaan ja laatua parannetaan. Osaan valvontalaitteista yhdistetään myös
vaikutuskyky. Turvallisuusympäristön ja kyberympäristön muutoksista johtuen valvontajärjes‐
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telmien suojausta ja niihin liittyvien toimitilojen turvallisuutta tulee parantaa. Partioiden varus‐
tusta modernisoidaan hankkimalla esimerkiksi optronisia laitteita, tilannekuvasovellus partiota‐
son laitteisiin ja mobiilipäätelaitteita sekä vakavien rajaturvallisuustilanteiden hallitsemisessa
tarvittavia voimankäyttö‐ ja suojavälineitä. Toimintamenetelmissä ja tekniikassa tapahtuneiden
muutosten takia myös rajavartiotoiminnan tietojärjestelmää on kehitettävä. Hankkeissa jatke‐
taan merivalvontatutkien ja linkkikaluston uudistamista merialueen teknisen valvonnan tason
ylläpitämiseksi. Lisäksi hankkeiden kautta ylläpidetään kameravalvonnan suorituskykyä merialu‐
eella.
Hankkeissa tutkitaan sekä maa‐ että merirajavalvonnan keskittämismahdollisuuksien luomista
sekä kohteiden havaitsemista ja niihin vaikuttamista kehittyvän tekniikan avulla.
Hankkeiden tuotoksia ovat mm. sensorit, kamerat, uudet monisensorikamerajärjestelmät, tut‐
kat, tallennuslaitteistot ja turvalliset valvontalaitetilat sekä niihin liittyvät tietojärjestelmät ja tie‐
toliikennelaitteet, joista tekniset valvontajärjestelmät maalla ja merellä koostuvat. Hankinnan
tuloksena sensoreiden ja ohjelmistojen avulla kyetään havaitsemaan ja tunnistamaan kohteita
huomattavan etäältä ja kaikissa näkyvyysolosuhteissa. Osaan valvontatekniikasta yhdistetään
myös kohteeseen vaikutuskyky. Partioiden varustuksen uusiminen tarkoittaa esimerkiksi mobii‐
lipäätelaitteita ja optronisia laitteita sekä voimankäyttö‐ ja suojavälineitä. Partioiden välinehan‐
kinnoilla pidetään yllä ajanmukaista toimintakykyä, joka on partion välittömästi käytettävissä
myös vakavissa rajaturvallisuustilanteissa. Hankkeiden tuloksena on uskottava rajanylityspaik‐
kojen välialueiden valvonta. Lisäksi vanhentuvan tekniikan uusiminen ja turvallisten valvontalai‐
tetilojen rakentaminen varmistaa laitteiston toimintavarmuuden ja uuden teknologian myötä
havaitsemiskyky ja ilmaisuvarmuus parantuvat. Hankkeiden kautta toteutettavalla teknisen val‐
vonnan lisäämisellä ja valvonnan keskittämisellä haetaan kustannustehokkuutta. Hankkeiden tu‐
loksina myös kyky valvonnan painopisteen siirtoihin parantuu siirrettävän kaluston myötä.
Tähän kokonaisuuteen varataan 3 996 919,50 euroa.
Tilannekuvajärjestelmien kehittäminen ja uudistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti
Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään rajavartiolaitoksen tilannekuvajärjestelmiä ja niiden
yhteiskäyttöä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
Sovelluksia pyritään liittämään keskitettyyn hallintaan. Merialueella tilannekuvayhteistyötä ke‐
hitetään osana EU‐jäsenvaltioiden yhteistä merellistä tietojenvaihtoympäristöä (CISE).
Hankkeiden tuotoksia ovat rajaviranomaisten taloudelliset, tehokkaat, tietoturvalliset ja laaduk‐
kaat tilannekuva‐ ja tietojenvaihtojärjestelmät. Hankkeiden tuloksena on, että tavoitetilanteessa
osapuolten aluevalvontaa tukeva tiedonvaihto on automaattista, laadukasta ja tietoturvallista.
Tähän kokonaisuuteen varataan 1 335 000 euroa.
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Alusten ja ilma‐alusten sekä partioajoneuvojen johtamis‐ ja valvontajärjestelmien uusimi‐
nen
Toteutetaan hankkeita, joissa parannetaan alusten ja ajoneuvojen valvonta‐ ja kamerajärjestel‐
miä siten, että kohteiden havaitsemis‐ ja tunnistamiskyky paranee. Tiedonsiirtojärjestelmien
modernisointi mahdollistaa videokuvan jakamisen rajavalvontajärjestelmiin. Myös vesialusten
laitteiden integraatiota kehitetään.
Hankkeiden tuotoksia ovat liikkuvan kaluston uudistetut johtamis‐ ja valvontajärjestelmät.
Hankkeiden tuloksena ilma‐aluksilla suoritettavaa rajavalvontaa voidaan tehostaa merkittävästi.
Lisäksi eri järjestelmien operatiivinen yhteensopivuus ja tilannekuvan tuottamiskyky paranevat
niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
Tähän kokonaisuuteen varataan 2 653 223,15 euroa.
Partioajoneuvojen hankinta

Toteutetaan hankkeita, joissa uudistetaan ajoneuvoja rajaturvallisuustehtävien hoitamiseen sitä
mukaa, kun kalusto tulee käyttöikänsä päähän. Jalkapartioinnin vähenemistä on edelleen kor‐
vattava liikkuvuuden parantamisella. Rahoituskauden lopulla lisätarvetta ajoneuvohankintoihin
aiheuttavat myös rajavartijoiden määrän lisääminen. Rahaston tuki kohdennetaan itärajalla toi‐
miviin ajoneuvoihin.
Hankkeiden tuotoksia ovat ajoneuvot sekä niiden varustelu. Hankkeiden tuloksena on vartioase‐
mien operatiivista tarvetta vastaava, edeltäjiään kustannustehokkaampi ajoneuvokalusto, jonka
käyttöaste on korkea. Liikkuvuuden parantamisella lyhennetään partioiden vasteaikoja ja mah‐
dollistetaan reagointi rajatilanteen äkillisiin muutoksiin.
Tähän kokonaisuuteen varataan 4 537 397 euroa.

Kauko‐ohjattavia ilma‐aluksia hyödyntävän rajavalvontatekniikan kehittäminen ja pilotoi‐
minen

Toteutetaan hankkeita, joissa hankitaan sensorilaitteistoja mm. partioiden ja alusten valvonta‐
kyvyn lisäämistä ja aluevalvonnan tehostamista varten. Tarkoituksena on luoda miehittämättö‐
mien ilma‐alusten avulla kustannuksiltaan alhainen, mutta riittävä suorituskyky sellaisiin ulkora‐
jan valvontatehtäviin, joissa maan pinnalle sijoitettu tekninen valvontajärjestelmä, miehitetty
partio tai miehitetty ilma‐alus on tarpeettoman suorituskykyinen ja/tai kallis.
Hankkeiden tuotoksia ovat hankittavat miehittämättömät ilma‐alukset. Hankkeiden tuloksena
tavanomaisen partion havainnointikyky moninkertaistuu miehittämättömän ilma‐aluksen
avulla, koska lennokkia hyödyntämällä miespartio saa katettua yhden partion aikana nykyistä
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laajemman valvonta‐alueen. Kustannustehokkuus parantuu, koska miehittämätön ilma‐alus on
hyvin kustannustehokasta valvontaa verrattuna miehitettyihin ilma‐aluksiin. Täten partioita voi‐
daan siirtää sinne, missä ne ovat välttämättömiä. Lisäksi miehittämättömät ilma‐alukset mah‐
dollistavat rajavalvontatehtävän suorittamisen ilmasta käsin sellaisissa näkyvyysolosuhteissa ja
turvallisuustilanteissa, joissa miehitetyillä aluksilla ei saa lentää.
Tähän kokonaisuuteen varataan 800 000 euroa.

Kansallinen tavoite 2.2: Tiedonvaihto
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

Toimet, tuotokset ja tulokset
Itärajan kansainvälisten rajanylityspaikkojen tarkastuskenttien kattaminen suojatulla lan‐
gattomalla verkolla rajatarkastusten tehostamiseksi

Tämä toimi on peruttu ja varat kohdennetaan kohtaan 2.1 partioajoneuvojen hankintaan.

Rajavalvontaan ja ‐tarkastuksiin liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen

Tämä toimi on peruttu ja varat kohdennetaan kohtaan 2.1 partioajoneuvojen hankintaan.

Tietojenvaihtoympäristöjen sekä tietojenvaihtoyhteistyön kehittäminen

Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään tilannekuva‐ ja tietojenvaihtoyhteistyötä. Tiedonvaih‐
don edellyttämiä ohjelmakomponentteja kehitetään ja otetaan käyttöön ja tiedonvaihtoa pyri‐
tään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. Järjestelmien ja osajärjestelmien keskinäistä
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toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön tiedonvaihtoa edesauttavia protokollia. Varaudutaan
myös uusien ohjelmien ja päätelaitteiden hankintaan tietojenvaihtoon liittyen.
Hankkeiden tuotoksia ovat olemassa olevien järjestelmien, kuten kansallisten tilannekuvajärjes‐
telmien liittymien uudistamistyöt sekä tietojenvaihtoon liittyvien mahdollisten uusien ohjelmis‐
tojen ja päätelaitteiden hankinta. Hankkeiden tuloksena on tietoturvallinen ja mahdollisimman
automaattinen tietojenvaihto. Paremman tilannekuvan avulla eri maiden viranomaisten on
mahdollista kohdentaa käytettävissä olevat resurssit tehokkaasti ja toteuttaa operaatioita nope‐
asti.
Tähän kokonaisuuteen varataan 100 000,00 euroa.

Kansallinen tavoite 2.3: Unionin yhteiset vaatimukset
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐
2015

2016

2017

2018

2019

2020 Yhteensä

10 378,57

219 999,75

0,00

490 621,43

0,00

0,00

720 999,75 €

Toimet, tuotokset ja tulokset
ABC‐linjastojen laajentaminen ja uusiminen huomioiden erityisesti kolmansien maiden
kansalaiset sekä automaattien toiminnallisuuksien parantaminen
Tämä toimi on siirretty ohjelman kohtaan 2.6, jotta tästä aihepiiristä saadaan luotua yhtenäinen
hankekokonaisuus.
Rajaturvallisuuskoulutuksen koulutusympäristön uusiminen ja kehittäminen edelleen
koulutuksen laadun ja tehokkuuden parantamiseksi ja rajavartijan peruskurssit lisähenki‐
löstötarpeen täyttämiseksi
Hallitus otti turvallisuuden yhdeksi painopistealueekseen keväällä 2017. Rajavartiolaitoksessa henkilös‐
töä lisätään aikaisempina vuosina supistusten kohteena olleeseen itärajan valvontaan, lisääntyvien EU‐
velvoitteiden hoitamiseen ja Helsinki‐Vantaan kasvavan matkustajaliikenteen tarkastuksiin. Rajavartija‐
rekrytointi ja lisähenkilöstön koulutus toteutetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana.
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Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään rajaturvallisuuskoulutuksen koulutusympäristöä uudis‐
tamalla sekä rajojen valvonnan että rajatarkastusten koulutusta. Lisäksi järjestetään rajavartijan
peruskursseja lisähenkilöstön kouluttamiseksi.
Hankkeiden tuotoksia ovat aiempaa paremmat koulutusvälineet, kuten esimerkiksi veneet. Raja‐
ja merivartiokoulusta valmistuvat ammattitaitoiset rajavartijat, joiden osaaminen vastaa muut‐
tuvaa lainsäädäntöä ja he kykenevät hyödyntämään uusinta tekniikkaa ja toimintamalleja en‐
simmäiseen tehtävään siirtyessään. Tätä pystytään mittaamaan työelämän vastaavuutta koske‐
vien palautearvosanojen avulla. Tavoitteena on, että rajavalvontakoulutus ja ‐osaaminen vas‐
taavat yhteisiä eurooppalaisia vaatimuksia ja standardeja vuonna 2020.
Tähän kokonaisuuteen varataan 501 000 euroa.

Kansallisen matkustusasiakirjojen varmenteiden hallinnointiympäristön kehittäminen
sekä liittymärajapinnan rakentaminen kansainväliseen varmenneympäristöön (ICAO PKD)

Alkuohjelmakaudesta toteutetaan toimi, jossa perustetaan kansallinen matkustusasiakirjojen al‐
lekirjoitusvarmenteiden hallinnointiympäristö (National PKD), joka on yhteydessä kansainvälisen
siviili‐ilmailujärjestön varmennepankkiin (ICAO PKD) tehokkaan kansainvälisen varmenteiden‐
vaihdon mahdollistamiseksi. Allekirjoitusvarmenteet tarvitaan sirullisten asiakirjojen aitouden
tarkistamiseen. Hallinnointiympäristö käsittää TUVE‐verkossa kahdennetun korkean turvetason
moduulin (HSM) sisältävän palvelimen, varmennehallinnointiohjelmiston sekä yhteydet hallin‐
nointityöasemiin ja ICAO PKD:hen.
Liitetään Suomen rajatarkastuspisteet ja muut asiakirjojen tarkastuspisteet tähän asiakirjojen
kansainväliseen hallinnointiin.
Toimen tuotoksena on matkustusasiakirjojen varmenteiden hallinnointi‐ ja jakeluympäristö. Toi‐
men tuloksena saadaan tietoturvallinen ja kansainväliset suositukset täyttävä biometristen mat‐
kustusasiakirjojen tehokkaamman hyödyntämisen mahdollistava hallintaympäristö. Tällä toi‐
minnolla parannetaan sekä Suomen kansalaisten matkustussujuvuutta ja ‐turvallisuutta ulko‐
mailla että ulkomaisten matkustusasiakirjojen hyödynnettävyyttä ja rajaturvallisuutta Suo‐
messa. ICAO PKD‐liitynnän ansiosta varmenteidenvaihdon automaatioastetta voidaan kasvat‐
taa, jolloin myös varmenteiden hallinnointiin käytettävä kokonaistyöaika vähenee.
Tähän kokonaisuuteen varataan 219 999,75 euroa.

Kansallinen tavoite 2.4: Unionin säännöstö
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
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Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

0,00

62 030,25

112 906,41

102 563,34

0,00

0,00

277 500,00

Toimet, tuotokset ja tulokset
Venäjän kielen koulutuksen tehostaminen

Toteutetaan hankkeita, joissa parannetaan rajavartiolaitoksen, tullin ja muiden viranomaisten
työntekijöiden venäjän kielen taitoa. Kielitaitoa pyritään parantamaan siten, että työntekijät
pystyisivät selvittämään jokapäiväisessä työssään eteen tulevia kanssakäyntitilanteita sellaisten
asiakkaiden kanssa, jotka eivät puhu muita kieliä kuin venäjää. Rajavartijoiden venäjän kielen
taitoa tulee parantaa siten, että yhä useampi pystyisi tekemään perusteellisen maahantulotar‐
kastuksen kokonaan venäjäksi. Työntekijöiden venäjän kielitaidon parantaminen ja yhteinen kie‐
likoulutus tukee itärajan rajanylityspaikoilla tehtävää yhteistyötä PTR‐viranomaisten välillä.
Kielitaidon parantaminen on pitkäkestoinen ja tärkeä toimi ottaen huomioon, että suurin osa
Kaakkois‐Suomen rajanylittäjistä on venäläisiä. Hankkeissa koulutusta olisi tarkoitus laajentaa
aikaisempaan verrattuna siten, että kielikoulutusta voitaisiin tarjota laajemmalle joukolle. Lisäksi
tavoitteena on kehittää perus‐ ja jatkokurssien sisältöjä ja toteutustapoja edelleen ja varmistaa
opettajaresurssit. Koulutus toteutetaan monimuoto‐opetuksena.
Toimesta syntyy tuotoksina verkkomateriaalia ja muuta opetusaineistoa sekä räätälöityjä kurs‐
seja. Aineisto on myös muiden viranomaisten hyödynnettävissä. Hankkeessa tarvitaan myös ul‐
kopuolelta ostettuja koulutuspalveluja. Tuloksena rajanylityspaikoilla on riittävästi hyvän venä‐
jän kielen taidon omaavaa henkilöstöä. Rajatarkastukset nopeutuvat ja parantuvat laadullisesti.
Myös henkilöstön käytettävyys ja asiakaspalvelu paranevat. Tuloksena on se, että viranomaiset
osaavat tarpeeksi venäjää pystyäkseen hoitamaan yksinkertaisia ja selviä asiakaspalvelutilan‐
teita niin, että myös asiakas ymmärtää mitä häneltä odotetaan. Tämä nopeuttaa erilaisten toi‐
menpiteiden hoitamista, ja parantaa asiakaspalvelun laatua. Lisäksi viranomaisten riittävä kieli‐
taito parantaa perusoikeuksien huomioimista, kun asioita voidaan hoitaa venäjänkielisten asiak‐
kaiden kanssa oikeusvarmemmin kehittyneen kielitaidon ansiosta.
Tähän kokonaisuuteen varataan 277 500 euroa.

Matkustajista ennakkoon saatavien API‐tietojen vastaanottotekniikan uudistaminen

Tämä toimi on peruttu ja varat kohdennetaan kohtaan 2.1 partioajoneuvojen hankintaan.
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Kansallinen tavoite 2.5: Tulevaisuuden haasteet
Ei sisältöä.

Kansallinen tavoite 2.6: Kansalliset valmiudet
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

187 863,07

386 849,35

315 575,25

932 855,68

4 508 484,61

7 649 585,70

13 981 213,65

Toimet, tuotokset ja tulokset
Älykkäät rajat ‐hankkeen valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät toimet, rajatarkastus‐
tekniikan lisääminen, uusiminen ja toiminnallisuuksien parantaminen

Toteutetaan toimia, joilla toimeenpannaan yhteisiä eurooppalaisia järjestelmiä ja näihin liittyviä
Schengenin rajasäännöstön muutoksia ja selvitetään teknisiä toteutusmahdollisuuksia sekä si‐
säisesti että Frontex‐yhteistyössä. Toimista tehdään esiselvitykset kansallisten toimenpiteiden
laajuuden ja kustannusten arvioimiseksi. Tekniset toteutukset tehdään ohjelmakauden loppu‐
puolella. Entry‐exit ‐asetuksen toimeenpanoon liittyen Rajavartiolaitos uusii automatisoidun ra‐
jatarkastuslaitteiston Helsinki‐Vantaan lentokentällä vuodesta 2019 alkaen, ottaen huomioon
rajatarkastusten ennakkosyöttö‐ ja sujuvoittamismahdollisuuden mm. itsepalvelukioskien
avulla. Lisähankinnat liittyvät Helsinki‐Vantaan lentoaseman laajennussuunnitelmaan sekä lii‐
kenteen kasvuun. Linjastojen jatkokehittämisen ja uudishankintojen yhteydessä otetaan huomi‐
oon rajatarkastusautomaattien teknisessä kehityksessä tapahtuneet muutokset sekä näköpii‐
rissä olevat uudet toiminnalliset tarpeet, mukaan lukien Älykkäät rajat ‐hankkeen mukanaan
tuomat vaatimukset. Automaattien käyttöä kolmansien maiden kansalaisten tarkastuksissa tulisi
kyetä laajentamaan edelleen. Tavoitteena on myös automaattien valtakunnallisesti keskitetty
hallinta ja tilannekuva. Rajavartiolaitoksessa kehitetään myös rajatarkastuksiin soveltuvaa ja
kustannustehokasta ajoneuvojen rekisterikilpien tunnistamisjärjestelmää, jonka avulla voidaan
tehdä automaattiset haut kansainvälisiin ja kansallisiin rekistereihin rajatarkastajan käyttöliitty‐
män avulla.
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Toimien tuotoksia ovat Älykkäät rajat ‐hankkeen edellyttämät kansalliset hankinnat ja kansallis‐
ten järjestelmien muutostyöt, kuten uudet rajatarkastusautomaatit, itsepalvelukioskit sekä nii‐
den järjestelmät. Rajatarkastuksiin liittyvien toimien tuotoksena on riittävä määrä tekniseltä ta‐
soltaan ajanmukaisia rajatarkastuslaitteita ja tietojärjestelmiä, jotka vastaavat toiminnallisiin
tarpeisiin ja EU‐velvoitteisiin. Toimien tuloksena täytetään EU:n älykkäät rajat ‐ohjelman vaati‐
mukset sen lopputuloksen mukaisesti. Toimien tuloksena automaatilla suoritettujen rajatarkas‐
tusten määrä kasvaa ja rajanylitykset sujuvoituvat.
Tähän kokonaisuuteen varataan 5 735 167,50 euroa.
Hankkeen tuloksena on rajatarkastusten sujuvuus, kustannustehokkuus ja automaattien kautta
suoritettujen rajatarkastusten lisääntyvä määrä.

Rajatarkastusvälineiden ja ‐tekniikan lisääminen ja uusiminen sekä näihin liittyvät ohjel‐
mistot

Toteutetaan toimia, joissa hankitaan uutta rajatarkastusvälineistöä, esimerkiksi automaattisia
rajatarkastusportteja ja kannettavia rajatarkastuslaitteita. Portteja on uusittava, koska vanhat
laitteet tulevat käyttöikänsä päähän ja koska mm. älykkäät rajat ‐hanke tuo mukanaan uusia toi‐
minnallisuusvaatimuksia. Kannettavia rajatarkastuslaitteita käytetään paitsi rajatarkastusten
suorittamiseen liikkuvassa junassa, myös rajanylityspaikoilla uuden kaistatarkastusmallin mukai‐
sesti.
Lisäksi laitteet mahdollistavat ajantasaisen tiedon ja suojatun yhteyden esim. ulkomaalaisval‐
vontatilanteissa. Asiakirjojen lukulaitteet ovat rajatarkastajan perustyövälineistöä, joiden uusi‐
misella varmistetaan teknisten, toiminnallisten ja laadullisten vaatimusten täyttyminen. Asiakir‐
jatutkintalaitteilla parannetaan kykyä paljastaa laittoman maahantulon yrityksiä ja tunnistaa
asiakirjaväärennöksiä.
Rajatarkastuksiin liittyvien toimien tuotoksena on riittävä määrä tekniseltä tasoltaan ajanmukai‐
sia rajatarkastuslaitteita, kuten automaattiportteja, asiakirjojen lukulaitteita ja asiakirjatutkinta‐
laitteita, jotka vastaavat toiminnallisiin tarpeisiin. Toimien tuloksena automaatilla suoritettujen
rajatarkastusten määrä kasvaa ja maarajalla rajanylitykset sujuvoituvat, kun kattava ja luotet‐
tava rajatarkastus on mahdollista suorittaa kaistoilla ja liikennevälineissä.
Tähän kokonaisuuteen varataan 26 040,00 euroa.
Tietojärjestelmien kehittäminen
Kansallisen Schengen järjestelmän (N.SIS II) kehittäminen
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Toteutetaan N.SIS‐järjestelmään tarvittavia kansainvälisiä ja kansallisia kehittämistöitä ja ‐rat‐
kaisuja, joiden osalta Suomi on sitoutunut toimimaan yhteistyössä eu‐LISAn ja komission kanssa.
Järjestelmään liittyy kansainvälisesti uusia jäsenmaita, mikä aiheuttaa muutospaineita kansalli‐
siin järjestelmiin. Tehdään järjestelmään sähköiset rajapinnat eri tietojärjestelmiin ja mahdollis‐
tetaan automaattiset tarkastukset ja huomioidaan mobiliteetin avulla tehtävät kyselyt. Järjestel‐
män kyselymäärät tulevat nousemaan johtuen uusista tietojärjestelmistä jotka liittyvät järjestel‐
mään; huomioidaan kasvava kyselymäärä teknisillä laitteilla ja rajapintatöillä.
Toimien tuotoksia ovat mm. eu‐Lisa muutoshallinnan kautta tulevat uudet versiot ja esimerkiksi
koodistomuutokset. Toimien tuloksina on uusien kansainvälisten vaatimusten toteutus eu‐LISAn
ja komission tavoitteiden mukaisesti sekä uusien järjestelmien liittyminen kansalliseen N.SIS ‐
järjestelmään ja järjestelmän automatisointi sekä mobiliteettimahdollisuus.
Toimien tuloksena on uusien kansainvälisten vaatimusten toteutus eu‐LISAn ja komission tavoit‐
teiden mukaisesti. Poliisi‐, tulli‐ ja rajavartioviranomaisten käytössä oleva integroitu
tietojärjestelmä tehostaa EU:n ulkorajan valvontaa ja parantaa turvallisuusviranomaisten välistä
yhteistyötä. Tietojärjestelmään rajatarkastusten yhteydessä tehdyt kyselyt antavat kattavasti
tietoa henkilöstä sekä kansallisia että SIS II ‐tietokantoja hyödyntäen.
Tähän kokonaisuuteen varataan 500 000 euroa.

Ratas‐sovelluksen kehittäminen osana SISII –järjestelmän kehittämistä
Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään rajatarkastuksia tukevaa Ratas‐sovellusta luomalla nii‐
hin uusia valvontaa ja tarkastuksia tehostavia ja tukevia ominaisuuksia.
Kannettavissa rajatarkastuslaitteissa käytettävä rajatarkastussovellus Mobiili‐RATAS uudiste‐
taan siten, että se hyödyntää paremmin uusien rajatarkastuslaitteiden ominaisuuksia ja on omi‐
naisuuksiltaan paremmin käyttöä tukevaa sujuvoittaen näin ennen kaikkea junissa tehtäviä raja‐
tarkastuksia. Hankkeiden tuotoksena on teknisiltä ja käyttöliittymäominaisuuksiltaan uudistettu
rajatarkastussovellus, joka hyödyntää päätelaitteen ja muiden järjestelmien antamia mahdolli‐
suuksia vaatimusten mukaisten rajatarkastusten suorittamiseksi. Hankkeiden tuloksena on te‐
hostettu ja aikamääreisiin soveltuva rajatarkastuskokonaisuus tilanteissa, joissa kannettavia ra‐
jatarkastuslaitteita käytetään.
Suunnittelukaudella valmistellaan SISII järjestelmään suunniteltujen kehityshankkeiden toteu‐
tus. SISII keskusjärjestelmässä ollaan ottamassa käyttöön hakumahdollisuus sormenjäljillä. Raja‐
tarkastuksissa tämä edellyttää VIS‐tarkastusten kaltaista teknistä toteutusta, mikä edellyttää ke‐
hitystyötä ja muutoksia rajatarkastussovellukseen ja ulkonet‐hakukoneeseen. Tuloksena rajatar‐
kastuksissa kyetään tekemään SISII järjestelmässä kuulutettujen henkilöiden hakuja ja henkilöl‐
lisyyksien varmistamista sormenjälkitunnistuksen avulla.
Tähän kokonaisuuteen on varattu 173 709,34 euroa.

28

Yhdyshenkilötoiminnan tukeminen ja kehittäminen
Toteutetaan yhdyshenkilötoimintaan osallistuvien viranomaisten hankkeita, joilla torjutaan lai‐
tonta maahantuloa neliportaisen rajaturvallisuusmallin uloimmalla kehällä. Yhdyshenkilö mm.
osallistuu maahantulolupahakemusten käsittelyyn ja hakijoiden taustaselvityksiin, tekee yhteis‐
työtä paikallisten viranomaisten, lentoyhtiöiden ja muiden jäsenvaltioiden lähettämien yhdys‐
henkilöiden kanssa. Yhdyshenkilö osallistuu rajat ylittävän rikollisuuden, kuten esimerkiksi ih‐
miskaupan torjuntaan.
Toimen tuotoksia ovat lähetetyt yhdyshenkilöt, heidän toiminta alueella ja kotimaan viranomais‐
ten yhdyshenkilöiltä saama tuki. Hankkeen tuloksena saavutetaan tehokas kyky torjua laitonta
maahantuloa ja parannetaan kotimaan viranomaisten tilannekuvaa ja päätöksentekokykyä. Tu‐
loksia voidaan todentaa estettyjen tapausten määrällä ja sitä kautta osoitettavien kustannus‐
säästöjen määrällä.
Tähän kokonaisuuteen varataan 1 133 696,81 euroa.
Rajanylitystietojärjestelmä (Entry Exit System, EES)
Toteutetaan EU:n rajanylitystietojärjestelmän (Entry Exit System, EES) kehittämiseen ja toimeen‐
panoon liittyviä hankkeita.
Toteutetaan vuosina 2019 ‐ 2020 EES‐järjestelmän käyttöönottoon liittyvät tietojärjestelmä‐
muutokset eri viranomaisten järjestelmiin ja liitännät yhtenäiseen kansalliseen rajapintaan
(NUI). Toteutukseen kuuluvat yhtenäisen kansallisen rajapinnan tekninen toteutus ja ylläpito jä‐
senvaltion vastuulla olevilta osin, rajatarkastussovelluksen uudistaminen, automaattisten raja‐
tarkastuslaitteiden ohjelmistojen muutokset, poliisin, Maahanmuuttoviraston ja ulkoministe‐
riön tietojärjestelmien muutokset EES‐toimintojen edellyttämin osin sekä näiden tietojärjestel‐
mien integrointi ja tiedonsiirto kansallisen rajapinnan kanssa.
Muutosten tuloksena eri toimivaltaisten viranomaisten EES‐toiminnoissa käytettävien tietojär‐
jestelmien kautta kyetään suorittamaan EU‐lainsäädännön mukaiset toimenpiteet ja käyttä‐
mään EES‐järjestelmää luotettavasti, turvallisesti ja sujuvasti.
EES‐järjestelmän avulla tehostetaan EU:n ulkorajavalvontaa ja jäsenvaltioiden alueella oleskele‐
vien henkilöiden oleskeluaikojen valvontaa luvattoman maahanmuuton estämiseksi. Henkilöi‐
den tunnistaminen ja henkilöllisyyden varmentaminen tehostuvat biometristen tunnisteiden
käyttöönoton myötä järjestelmän eri käyttötilanteissa ja eri viranomaisten tehtävissä. Järjestel‐
män avulla rajatarkastuksissa luovutaan asiakirjojen leimaamisesta ja viisumitarrojen lukemi‐
sesta sekä saadaan automaattisesti sallitun oleskeluajan laskenta ml. sen mahdollinen ylittämi‐
nen lähtiessä. Lisäksi järjestelmä edistää terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torju‐
mista, havaitsemista ja tutkimista.
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Tähän kokonaisuuteen varataan 6 412 600 euroa. Rahoitus on kansalliseen tavoitteeseen 2.6 si‐
sältyvä, rajanylitystietojärjestelmän toimeenpanoon korvamerkitty osuus, joka tulee käyttää
EES‐asetuksen ((EU) 2017/2226) artiklan 64(1) ja artiklan 64(2) mukaisiin kuluihin. Tästä osuu‐
desta voidaan kattaa 100 % näihin liittyvien hankkeiden kustannuksista (sisältäen järjestelmän
käytöstä aiheutuvat kulut) ja se on tarkoitettu ainoastaan tähän tarkoitukseen. Tätä osuutta ei
voi käyttää muihin tarkoituksiin ml. artiklan 64(2) alakohdissa a‐g ja artiklassa 64(3) mainitut
käyttökohteet. Tätä osuutta ei huomioida laskettaessa operatiiviseen tukeen sovellettavaa suh‐
teellista osuutta rahastoasetuksen ((EU) 515/2014) artiklan 10(1) mukaisesti.

Kansallinen tavoite 2.7E: Frontex‐laitteet (erityistoimi)
Tavoitteet

Rajavartiolaitoksen yhteistyö Euroopan rajaturvallisuusviraston Frontexin kanssa on tiivistä. Ra‐
javartiolaitos osallistuu vuosittain laadittavan suunnitelman mukaisesti yhteisoperaatioihin, tek‐
nisen välineistön kehittämiseen sekä koulutusyhteistyöhön.
Suomen suunnitelmissa on jatkaa osallistumista operaatioihin vähintään samalla tasolla kuin ai‐
kaisemmin, mikä tarkoittaa noin viidestä kuuteen (5‐6) henkilötyövuotta sekä ilma‐alusten ja
partioveneiden käyttöä.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015
319 719,40

2016
31 561,81

2017
8 718,79

2018
2 500 000,00

2019
4 500 000,00

2020
1 100 000,00

Yhteensä
8 460 000,00

Toimet, tuotokset ja tulokset
Venekalustohankinnat ja niiden järjestelmät
Rajavartiolaitoksessa on käynnissä merellisen toimintakyvyn varmistamiseksi kevyen aluskalus‐
ton kehittämishanke. Hankkeessa korvataan ikääntynyttä ja kirjavaa venekalustoa uudentyyppi‐
sellä, modernilla, käyttövarmalla ja suorituskykyisellä sekä elinkaaritaloudellisella venekonsep‐
tilla. Uusi venetyyppi ei vain korvaa aiempia veneitä, vaan se tulee olemaan selvästi edeltäjiään
kustannustehokkaampi ratkaisu operatiivisiin tehtäviin. Toimen tuloksena merivartioasemilla on
operatiivista tarvetta vastaava kalusto, jonka käyttöaste on korkea. Kevyttä aluskalustoa voidaan
tarvittaessa hyödyntää Frontexin yhteisoperaatioissa.
Tähän kokonaisuuteen varataan 360 000 euroa.
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Komission keväällä 2017 järjestämän erityistoimihaun tuloksena hankitaan kolme (3) kappaletta
meriveneitä(rannikkovartiovene). Merivene on noin 18‐metrinen vene, jonka uppoama on noin
45 tonnia. Aluksen nopeus on noin 22 solmua ja toimintamatka vähintään 600 merimailia. Alus
on varustettu kahdella dieselmoottorilla ja keulaohjailupotkurilla, jotka takaavat alukselle hyvän
ohjattavuuden. Suunnittelun keskiössä ovat olleet avomeriolosuhteet, meripelastustehtävät ja
valvontaan tarvittavat ominaisuudet, jotka takaavat toimintakyvyn erilaisissa tehtävissä. Ve‐
nettä voidaan käyttää myös jäissä. Veneessä on pieni apualus peräliuskalla. Vene voidaan varus‐
taa modulaarisesti riippuen tehtävästä. Majoituskapasiteettia on 4 ‐ 8 hengen miehistölle, 6 hen‐
kilön miehistöllä partion kesto voi olla 5 päivää. Ohjaamo on suunniteltu kolmenhenkilön perus‐
miehistölle ja siellä on erillinen työpiste operaation johtamiselle sekä tilaa kaksille paareille. Ve‐
neen evakuointikyky on noin 50 henkilöä. Merenkulku‐, valvonta ja viestintäjärjestelmät ovat
käytännölliset ja nykyaikaiset.
Vene annetaan tarvittaessa Euroopan raja‐ ja merivartioviraston käyttöön virastosta annetun
asetuksen ((EU) 2016/1624 artikla 39(14)) ja erityistoimihaun hakuilmoituksen mukaisesti.
Tähän kokonaisuuteen varataan 8 100 000 euroa.

Erityistavoite 3: Operatiivinen tuki
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain kuvattu alla. Operatiiviseen tukeen
on varattu yhteensä 14 773 811,20 euroa.

3.1. Vii‐
sumit
3.2. Ra‐
jat

2014‐2015
423 515,92

2016
423 515,92

2017
423 515,92

2018
423 515,92

2019
423 515,92

2020
423 515,92

Yhteensä
2 541 095,53

2 043 000,00

2 526 440,67

1 250 000,00

2 137 758,33

2 137 758,33

2 137 758,34

12 232 715,67

Kansallinen tavoite 3.1: Viisumit
Tavoitteet

Operatiivisella tuella viisumit –kansallisen tavoitteen puitteissa tuetaan Suomen kansallisen
SUVI‐viisumitietojärjestelmän ylläpitoa ja Schengen‐alueen keskusviisumitietojärjestelmän
CVIS:in ylläpitoa kansallisesti. Yli 5 200 henkilöä käyttää ulkoasiainministeriön ylläpitämää viisu‐
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mitietojärjestelmää. Ulkoasiainhallinnon lisäksi viisumitietojärjestelmää käyttävät Maahan‐
muuttovirasto, poliisi (ml. keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi), Pääesikunta, Rajavartiolaitos ja
Tulli.
Toimet, tuotokset ja tulokset

Järjestelmän ylläpitokustannukset koostuvat kuukausittaisista ylläpitomaksuista (ml. lisenssi‐
maksut), palvelinmaksuista, laitteiston päivityksistä, laitekannan uusimisesta, sekä erilaisista jär‐
jestelmän huollosta, valvonnasta, järjestelmävirheiden ja muiden ongelmatilanteiden selvityk‐
sistä. Järjestelmän sovellushallintaan kohdistuvat muutostyöt on myös osin sisällytetty ylläpito‐
menoihin. Viisumijärjestelmän vaatimaa tietoliikennekapasiteettia tullaan ohjelmakaudella kas‐
vattamaan, joka aiheuttaa myös viisumitietojärjestelmän ylläpitoon muutoksia.
Operatiivisella tuella voidaan myös rahoittaa viisumien käsittelyyn ja seurantaan osallistuvien viran‐
omaisten henkilöstön koulutusta.

Operatiivisen tuen viisumit‐tavoitteelle on kansallisesti allokoitu 17,2 % (2 541 095,53 €) opera‐
tiivisen tuen kokonaisrahoituksesta.

Kansallinen tavoite 3.2: Rajat
Tavoitteet

Operatiivisella tuella rahoitetaan rajat –kansallisen tavoitteen alla rajavalvonta‐ ja rajatarkastus‐
tehtävistä aiheutuvia pakollisia, juoksevia kuluja. Tiukassa taloudellisessakin tilanteessa järjes‐
telmien ja laitteiden huolto sekä tietoliikenneyhteyksien ja järjestelmien päivitys ja ylläpitokulut
ovat välttämättömiä. Tätä edesauttaa operatiivisen tuen hyödyntäminen. Myös riittävän henki‐
löstön saaminen helpottuu operatiivisen tuen avulla.
Operatiivisella tuella rahoitetaan myös Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ylläpitokustannuk‐
sia. SIS II ‐järjestelmää käytetään kaikilla rajanylityspaikoilla 24/7. Kasvava rajaliikenne tuo kus‐
tannuspainetta järjestelmän kehittämiseen, kapasiteettipalveluun ja ylläpitoon. Järjestelmän ky‐
selymäärän on ennustettu kasvavan kaksinkertaiseksi ohjelmakauden aikana. Kasvava rajalii‐
kenne tuo huomattavia muutoksia myös järjestelmän ylläpitoon. Järjestelmää käyttävät Rajavar‐
tiolaitos, Tulli, poliisi, Maahanmuuttovirasto ja ulkoasiainministeriö.
Operatiivisella tuella voidaan kattaa osittain järjestelmän ylläpitokustannuksia (ml. tietoliiken‐
teen ylläpitokuluja ja konesaliratkaisuun liittyviä ylläpitokustannuksia) sekä henkilöstökuluja. Yl‐
läpitokuluissa on huomioitu SIS II ‐järjestelmän toimittajan ylläpitokulut sisältäen mm. kansalli‐
set/kv‐kuulutukset, Sirene‐järjestelmän, kyselyjärjestelmän (sKyse) ja sanoman välitysjärjestel‐
män (SOA) SIS II ‐palvelut, arkkitehtuuri‐, teknologia‐ ja lisenssikustannukset.
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Toimet, tuotokset ja tulokset

Henkilöstökulujen osalta operatiivista tukea käytetään esimerkiksi Eurosurin kansallisen koordi‐
naatiokeskuksen tehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkoihin sekä rajaturvallisuuskoulu‐
tusta antavan henkilöstön palkkaukseen. Ylläpito‐ ja huoltokuluja, joihin operatiivista tukea on
suunniteltu käytettäväksi, ovat vartiolaivojen ja partioveneiden korjaus‐ ja huoltokulut, rajanyli‐
tyspaikkojen rakennelmien ylläpitokulut, ABC‐linjastojen, rajatarkastuslaitteiden ja merirajojen
teknillisen valvontajärjestelmän päivitys‐ ja huoltokulut. Lisäksi operatiivisella tuella voidaan kat‐
taa tietoliikenneyhteysmaksuja ja langattoman verkon ylläpitomaksuja rajanylityspaikoilla sekä
rajavartiotoiminnan tietojärjestelmän, rajatarkastuksiin liittyvien tietojärjestelmien ja merelli‐
sen tietojenvaihtojärjestelmän ylläpitokuluja. Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ylläpitokus‐
tannuksia rahoittamalla taataan järjestelmän toimivuus päivittäistoimintaa varten.
Operatiivisen tuen rajat‐tavoitteen kokonaisrahoitus on kansallisesti allokoitu seuraavasti: 11,3
% (1 669 440,67 €) SIS II ‐järjestelmän ylläpitokustannuksiin ja 71,5 % (10 563 275 €) muihin ra‐
jat‐tavoitteen toimintoihin.

4.Tekninen apu
Toimet, tuotokset ja tulokset

Teknisellä avulla tuetaan toimia, jotka koskevat rahaston kansallisen ohjelman täytäntöönpa‐
noa.
Teknistä apua käytetään horisontaaliasetuksen (EU) N:o 514/2014 artiklassa 20 säädetyin tavoin
toimintaan, joka koskee rahaston kansallisten ohjelmien valmistelua, hallinnointia, seurantaa,
arviointia, tiedotusta, viestintää, verkostoitumista, valvontaa ja tarkastuksia sekä toimenpiteitä,
joilla vahvistetaan hallinnollisia valmiuksia rahastojen täytäntöönpanemiseksi. Teknistä apua
käytetään Suomessa vastuuviranomaisen tehtävien hoitamiseen ml. mahdolliset ulkopuolelta
ostettavat palvelut.
Teknisen avun avulla varmistetaan, että rahaston vastuuviranomaistehtävät hoidetaan asianmu‐
kaisesti ja tehokkaasti.
Rahaston vastuuviranomainen päättää vuosittain teknisen avun käyttöä koskevasta suunnitel‐
masta ja seuraa teknisen avun käyttöä sekä laatii teknistä apua koskevat selvitykset. Rahaston
tarkastusviranomainen tarkastaa teknisen avun käyttöä. Tekninen apu kattaa toiminnan hyväk‐
syttävät kustannukset kokonaisuudessaan.
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Tekniseen apuun osoitettava määrä voi sisäisen turvallisuuden rahaston ulkorajojen ja viisumi‐
politiikan rahoitusvälineen perustamisasetuksen (EU) N:o 515/2014 artiklan 16 mukaisesti olla
enintään 5 prosenttia jäsenvaltiolle myönnetystä kokonaismäärästä lisättynä 500 000 eurolla.
Tällä perusteella tekniseen apuun on varattu rahoitusvälineestä 2 346 726,40 euroa.
Tekniseen apuun osoitettava määrä voi sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön, rikol‐
lisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisasetuksen
(EU) N:o 513/2014 artiklan 9 mukaisesti olla enintään 5 prosenttia jäsenvaltiolle myönnetystä
kokonaismäärästä lisättynä 200 000 eurolla. Tällä perusteella tekniseen apuun on varattu rahoi‐
tusvälineestä 984 117,40 euroa. Rahoitusvälineeseen keväällä 2017 kohdistetun lisärahoituksen
myötä teknisen avun määrä nousi 1 093 087,40 euroon.

Rahoitus ja aikataulu

ISF‐B
ISF‐P

2015
440 000,00
180 000,00

2016
470 000,00
200 000,00

2017
470 000,00
200 000,00

2018
450 000,00
190 000,00

2019
450 000,00
190 000,00

2020
66 726,40
133 087,40

Yhteensä
2 346 726,40
1 093 087,40
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5. Poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen
sekä kriisinhallinnanrahoitusvälineen erityistavoitteiden ja
kansallisten tavoitteiden mukaisesti toteutettavat toimet
Erityistavoite 5: Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta

Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta ‐erityistavoitteen keskeisimmät toimeenpantavat koko‐
naisuudet liittyvät tietojärjestelmäkehitykseen, todistajansuojeluun ja rikosten uhrien tukemi‐
seen, kyberrikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan sekä rikoshyödyn jäljittämiseen, jäädyt‐
tämiseen ja poisottamiseen. Lisäksi erityistavoitteessa on mm. terrorismin torjuntaan liittyviä
toimia sekä rikosteknisen tutkinnan edellytysten parantamiseen tähtääviä toimia. Ohjelmalla
pyritään kehittämään ja vahvistamaan viranomaistenvälistä yhteistyötä niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin sekä lisäämään viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä
tietyillä aloilla.
Toteutettavat toimet pitävät sisällään esimerkiksi tietojärjestelmien määrittely‐, suunnittelu‐ ja
toteutustyötä, toimintamallien kehittämistä, välineistön hankintaa ja koulutusta. Tietojärjestel‐
mäarkkitehtuurin kehittämisessä pyritään yhteis‐ ja monikäyttöisyyteen rikostorjunnan ja ennal‐
taehkäisevän toiminnan tukemiseksi. Tämän lisäksi kehitetään mm. teknistä tiedonhankintaa,
laaditaan toimintamalleja todistajansuojeluun ja kyberrikollisuuden torjuntaan, hankitaan rikos‐
teknistä tutkintavälineistöä ja vastataan esimerkiksi kyberrikollisuuteen ja poliisin erityisoperaa‐
tioihin liittyviin koulutustarpeisiin. Tässä tavoitekokonaisuudessa voidaan panostaa myös auto‐
maattisen kasvojentunnistuksen kehittämiseen.
Euroopan kohonneen terrorismiuhan ja viimeaikaisten terrori‐iskujen vuoksi rahaston varojen
käyttöä suunnataan terrorismin torjuntaan. Rahaston varoja on vapautunut yhtäältä suunnitel‐
tua pienempänä toteutuneista hankkeista ja toisaalta jotkut aiotut toimenpiteet eivät ole käyn‐
nistyneet.
Kansallinen tavoite 5.1: Ennaltaehkäisy ja torjunta
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

576 417,43

2 824 320,25

1 432 040,33

1 982 109,81

1 000 000,00

0,00

7 814 887,82
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Toimet, tuotokset ja tulokset
Tietojärjestelmien kehittäminen, siten että kehitetään ja harmonisoidaan IT arkkitehtuu‐
ria. Kehitetään myös partioiden liikkuvuutta tietojärjestelmäkehityksen ja välineistön han‐
kinnan keinoin.
Tavoitteena on kehittää tietojärjestelmiä siten, että kehitetään ja harmonisoidaan IT arkkiteh‐
tuuria tehokkuuden ja monikäyttöisyyden parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää polii‐
sipartioiden liikkuvuutta tietojärjestelmäkehityksen ja uuden välineistön avulla.
Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen
Toteutetaan tietojärjestelmäarkkitehtuuriin liittyviä hankkeita, jotka tukevat rikostorjuntaa ja ri‐
kosten ennaltaehkäisyä. Tietojärjestelmiä ja niihin liittyvää tekniikkaa ja välineistöä, kuten esi‐
merkiksi liikkuvien partioiden käytettävissä olevat järjestelmät, pyritään kehittämään siten, että
tietojen syöttö ja sen hyödyntäminen tehostuu. Hankkeissa huomioidaan tallennetun tiedon
eheys ja käytettävyys. Tiedonsiirtoa ja ‐jakamista pyritään helpottamaan myös eri viranomaisten
kesken.
Osana hankkeita keskeisimpien käytössä olevien rikostorjuntaa ja rikosten ennaltaehkäisyä tu‐
kevien tietojärjestelmien elinkaari varmistetaan kehittämällä rikostorjunnan tietojärjestelmien
sovellus‐ ja palvelinteknologioita. Samalla varmistetaan käytössä olevien rikostorjuntaan ja en‐
naltaehkäisyyn liittyvien tietojärjestelmien rinnakkaiskäyttö uusien tietojärjestelmien kanssa ja
toimivuus muiden viranomaisten tietojärjestelmien kanssa liittymärajapinnoin.
Toimien tuotoksena on uuden teknologian käyttöönotto, kuten uudet ratkaisut tietojen vaih‐
toon ja uudet liittymärajapinnat. Toimien tuloksena tietojenvaihto viranomaisten kesken paran‐
tuu ja viranomaisilla on käytössä tehokkaampia ja parempia teknisiä ratkaisuja.
Tähän kokonaisuuteen varataan 1 800 000 euroa.

Toivo‐tietojärjestelmän laajentaminen
Toivo‐tietojärjestelmä on PTR‐viranomaisten yhteiskäytössä oleva analyysijärjestelmä rikosten
torjuntaa ja tutkintaa varten, josta Tulli vastaa. Toteutetaan hankkeita, joissa tietojärjestelmässä
otetaan käyttöön uusia ominaisuuksia ja sen käyttäjäkuntaa laajennetaan tai aktivoidaan. Tämä
edellyttää alustan ja sen lisenssien kasvattamista vastaamaan käyttötarvetta. Samalla tämä
mahdollistaa alustan tarjoamien ominaisuuksien laajemman käytön.
Tuotoksena on tietojärjestelmän kasvanut käyttöympäristö ja ohjelmiston lisälisenssit, jotka te‐
kevät mahdolliseksi tietojärjestelmän laajentamisen kattamaan syvemmin mm. talousrikostor‐
junnan ja kyberrikollisuuden torjunnan tarpeita. Tietojärjestelmän laajennuksen ansiosta se on
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kaikkien järjestelmän käyttöön koulutettujen PTR‐henkilöiden käytettävissä ja myös käyttäjä‐
kuntaa voidaan kasvattaa tarpeen mukaan.
Hankkeiden tuloksena rikollisen toiminnan paljastumis‐ ja kiinnijäämisriski kasvavat ja tutkinta‐
ajat lyhenevät.
Tähän kokonaisuuteen varataan 594 885,00 euroa.

Tietojärjestelmien kehittäminen ja välineistön hankkiminen siten, että parannetaan edelly‐
tyksiä tekniseen tiedonhankintaan (salaiset pakkokeinot)
Internet‐tiedustelun kapasiteetin lisääminen
Tulli lisää internet‐tiedustelun kapasiteettia kasvattamalla nykyistä siihen käytettyä ICT‐ infraa.
Lisäksi käytössä olevia internet‐tiedustelusovelluksia kehitetään edelleen internetin ja siellä ta‐
pahtuvan rikollisen toiminnan muutosten mukaan.
Tulli pystyy laajentamaan ja tehostamaan internet‐tiedustelua vastaamaan rikollisen toiminnan
siirtymiseen entistä enemmän osittain tai kokonaan internetiin sekä pitämään internet‐tiedus‐
telussa käytetyt välineet ajan tasalla. Rikollisen toiminnan paljastumis‐ ja kiinnijäämisriski kas‐
vaa. Hanketta kehitetään ja sen tuloksia hyödynnetään PTR‐yhteistyössä.
Tähän kokonaisuuteen esitetään 199 500,00 euroa.
Teknisen tiedonhankinnan kehittäminen
Toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää esitutkintaviranomaisten yhteiskäytössä
olevia tekniseen tiedonhankintaan liittyviä järjestelmiä.
Järjestelmiä kehitetään aktiivisesti tietoverkkojen ja sovellusprotokollien jatkuvasti muuttuessa
sekä lainsäädäntömuutosten myötä. Toiminnallisia tavoitteita ovat saatavan tiedon reaaliaikai‐
nen siirtäminen loppukäyttäjälle, rikostorjuntaan liittyvän tilannekuvan parantaminen, hankitun
tiedon oikeusvarman käsittelyn varmistaminen ja laillisuusvalvonnan mahdollistaminen. Kehi‐
tystyöllä tavoitellaan myös tietohallintokulujen alentamista sekä kokonaistaloudellisuutta. Ke‐
hittämistyössä tehdään tiivistä yhteistyötä turvallisuusviranomaisten kesken, sillä kyse on viran‐
omaisten yhteisistä järjestelmistä.
Tuotoksina saadaan parempia työkaluja tekniseen tiedonhankintaan. Toimien tuloksena tekni‐
sellä tiedonhankinnalla pystytään kustannustehokkaasti tuottamaan vahvaa näyttöä rikostutkin‐
nassa. Myös tutkintaan käytetty aika lyhenee.
Tähän kokonaisuuteen varataan 1 073 610,56 euroa.
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Salaisten pakkokeinojen asianhallintajärjestelmän kehittäminen
Toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää salaisten pakkokeinojen asianhallintajär‐
jestelmää, jossa hyödynnetään salaisia tiedonhankintakeinoja ja jolla on keskeinen merkitys tie‐
donhankinnassa rikosten torjumiseksi. Järjestelmä ja yhdenmukaiset työprosessit tukevat erityi‐
sesti tietoverkkorikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden, talousrikosten sekä terrorismiin liit‐
tyvien rikosten tutkintaa. Kehittämisessä huomioidaan laillisuusvalvonnan ja analyysitoiminnan
työkalujen kehittäminen.
Toimien tuotoksena ovat erilaiset päätöksentekoon tarvittavat työkalut sekä rajapinta joka
mahdollistaa sähköisen asiakirjojen siirron.
Toimien tuloksena tutkintahenkilöstön työ helpottuu järjestelmän uusien toiminnallisuuksien
ansiosta. Järjestelmän sekä yhdenmukaisten työprosessien avulla säästetään merkittävässä
määrin henkilöstön työaikaa.
Tähän kokonaisuuteen varataan 371 764,80 euroa.

Toimet radikalisoitumisen tai rikolliseen toimintaan ajautumisen ehkäisemiseksi mm. tu‐
kitoimia, ennalta estäviä toimia ja ns. exit‐toimia kehittämällä
Ennalta ehkäisevä toiminta rikostorjunnassa ja ekstremismin torjunnassa
Toteutetaan hankkeita, joiden avulla kehitetään rikostorjuntaa ja rikosten ja radikalisoitumisen
ennaltaehkäisyä tukevia toimintamalleja. Tavoitteena on luoda ennalta estävälle toiminnalle toi‐
minnalliset rakenteet.
Ennalta ehkäisevässä toiminnassa keskitytään erityisesti toimiin, joilla ehkäistään väkivaltaista
ekstremismiä ja toimiin, joilla ennaltaehkäistään järjestäytynyttä rikollisuutta.
Väkivaltaisen ekstremismin torjuntaan luodaan kansalaista lähellä oleva luottopoliisimalli (kort‐
telipoliisimalli). Pyrkimyksenä on ratkaista moniammatillisesti yksilötason ongelmia, jotka ai‐
heuttavat yhteiskunnallisia turvallisuusuhkia. Malli on myöhemmin tarkoitus ottaa käyttöön
koko maassa.
Väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvien hankkeiden tuotoksena on koulutuspaketti, joka jalkau‐
tetaan poliisilaitoksille ja sidosryhmille. Tuloksena on väkivaltaisen ekstremismin väheneminen
ja Suomen sisäisen turvallisuuden paraneminen.
Järjestäytyneen rikollisuuden ennaltaehkäisyssä tuotoksena ovat jr‐rikosten torjuntaan liittyvät
käytänteet, toiminnalliset rakenteet ja yhteistyömallit. Toimien tuloksena on kehitetty ja yhden‐
mukaistettu valtakunnallisesti ennalta estävää poliisitoimintaa tukemaan syrjäytymisen ja ekst‐
remismin ehkäisemistä ja jr‐rikollisuuden estämistä.
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Tähän kokonaisuuteen varataan 181 261,29 euroa.
Kyberrikollisuuden tutkinnan ja torjunnan kehittäminen mm. keskittämällä kyberturvalli‐
suusosaamista perustamalla kansallinen kyberrikollisuuden torjuntakeskus sekä hankki‐
malla tarvittavaa välineistöä ja sovelluksia

Kyberrikollisuuden tutkinta ja torjunta
Toteutetaan hankkeita, joilla kehitetään kyberrikollisuuden tutkintaa ja torjuntaa. Toiminnan
koordinointia keskitetään perustamalla kansallinen kyberrikollisuuden torjuntakeskus. Keskuk‐
sen tarkoituksena on huolehtia, että poliisilla on tehokkaat edellytykset ennalta ehkäistä, paljas‐
taa ja selvittää kybertoimintaympäristöön kohdistuvia ja sitä hyödyntäviä rikoksia. Koordinoin‐
nilla parannetaan ratkaisevasti viranomaisvalmiuksia toimia kyberturvallisuusstrategian velvoi‐
tusten mukaisesti. Tarkoituksena on kehittää viranomaisille ajanmukaiset valmiudet hankkia tie‐
toa tietoverkoista siten, että tietoturva‐ ja oikeusvarmuus‐ sekä poliisitaktiset edellytykset to‐
teutuvat. Tietotekniikan ja viestintäteknologian nopean kehittymisen myötä erilaiset kyberuhat
ovat monipuolistuneet ja niiden torjunta vaatii entistä syvällisempää perehtymistä, analysointi‐
kykyä ja laajaa kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista. Tarkoituksena on myös lisätä yh‐
teistyötä eri viranomaisten kesken.
Lisäksi hankitaan toiminnan edellyttämiä yhdenmukaisia ja tehokkaita laitteita ja sovelluksia.
Toimien tuotoksena ovat kyberkeskuksen perustaminen, toiminnan organisointi ja prosessointi
sekä kansallisen ja kv‐yhteistyön käynnistäminen eri osa‐alueilla. Lisäksi on tehty tietojärjestel‐
mämuutoksia ja teknologiahankintoja.
Toimien tuloksena poliisi kykene torjumaan kyberuhkia valtioneuvoston kyberturvallisuus‐stra‐
tegian mukaisesti. Poliisin kybertoimintavalmiudet, valmius torjua verkkorikollisuutta ja valmius
tietoverkkotiedustelussa ovat parantuneet, minkä johdosta suomalaiseen yhteiskuntaan kohdis‐
tuvia kyberuhkia voidaan paljastaa ja ehkäistä.
Tähän kokonaisuuteen varataan 423 489,67 euroa.
Toimet, joilla kehitetään rikollisuuteen liittyvien varojen jäljittämiseen, jäädyttämi‐
seen ja poisottamiseen liittyviä toimia, kuten rahanpesuun ja terrorismiin liittyvien
varojen vastaiset toimet. Toimet voivat pitää sisällään toimintamallien kehittä‐
mistä, koulutusta tai esimerkiksi tietojärjestelmien, välineistön ja ohjelmistojen
hankintaa
Rahanpesu ja terroristivarojen jäädyttäminen

39

Toteutetaan hankkeita, joilla pyritään hallinnollisesti jäädyttämään terroristivaroja ja estämään
rahanpesua. Hankkeilla voidaan myös selvittää virtuaalivaluuttoihin liittyviä uhkia terrorismin‐
torjunnassa ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä.
Terrorismia torjuttaessa terroristivarojen hallinnollinen jäädyttäminen on tehokas keino. Suo‐
messa on tullut voimaan uutta lainsäädäntöä, joka antaa viranomaisille uusia mahdollisuuksia
torjua terrorismia puuttumalla toiminnan rahoitukseen. Hankkeilla pyritään luomaan uuden
lainsäädännön mukaisten työkalujen käyttöön liittyviä toimintamalleja.
Hankkeiden tuotoksina ovat uusien tehtävien toimintamallit.
Hankkeiden tuloksena jäädytetyt terroristivarat tehostavat terrorismin torjuntaa. Samanaikai‐
sesti se tehostaa myös muun rikollisuuden torjuntaa, kun rikoksella saatua hyötyä saadaan kas‐
vavassa määrin viranomaisten haltuun.
Toteutetaan myös hankkeita, joissa tavoitteena on selvittää, millaisen uhan virtuaalivaluutat
muodostavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen näkökulmasta ja millaisia mahdollisuuksia
on niiden paljastamiselle. Lisäksi tavoitteena on saada kokemuksia virtuaalivaluuttoina viran‐
omaisten haltuun tulleen rikoshyödyn jäljittämisestä, jäädyttämisestä ja konfiskoimisesta.
Tilanteen kartoittaminen ja muiden maiden kokemusten kerääminen, tiedon kerääminen eri ta‐
pauksista, analyysin muodostaminen virtuaalivaluutoista eri tapauksissa ja rikoshyödyn takaisin‐
saamisen edistäminen.
Tuotoksena on raportti ja ohje‐ ja/tai koulutusmateriaalia, kuinka virtuaalivaluuttojen kanssa tu‐
lee menetellä rikostutkinnan ja ‐prosessin yhteydessä. Tuloksena on virtuaalivaluuttoja koske‐
van rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen ja sitä kautta rikoshyödyn vähentyminen.
Tähän kokonaisuuteen varataan 107 706,29 euroa.

Rikostorjunnan tehostaminen hallinnollisia menetelmiä kehittämällä
Toiminnan tarkoituksena on kartoittaa Suomen hallinnollisen rikostorjunnan nykytila, luoda hal‐
linnollisen rikostorjunnan toimintamalli sekä pilotoida luotua mallia. Tietoa, nykytilaa ja mahdol‐
lisuuksia tarkastellaan Euroopan unionissa koottujen järjestäytyneen rikollisuuden hallinnollisen
torjunnan parhaiden käytäntöjen näkökulmasta. Lisäksi niitä verrataan Euroopan unionin rikok‐
sentorjuntaverkoston työkalupakkiin sekä tunnettujen EU‐ jäsenmaiden kansallisten toiminta‐
mallien toimintaan ja tuloksiin.
Toiminnan toisena tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen suomalainen hallinnollisen rikostor‐
junnan malli, jossa yhdistyvät EU‐jäsenvaltioiden hyvät ja toimivat käytännöt sopeutettuna Suo‐
men kansalliseen toimintaympäristöön ja viranomaistoiminnan mahdollisuuksiin.
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Toiminnan kolmantena tavoitteena on pilotoida ja testata luotua suomalaista rikostorjunnan
kansallista mallia. Pilotoinnin kautta voidaan havaita mahdollisia korjattavia epäkohtia ja kehit‐
tää mallia kohti valtakunnallista toimintaa.
Toimien tuotoksia ovat kansallinen toiminta malli ja mm. siihen liittyvät tutkimustulokset, suosi‐
tukset.
Tähän kokonaisuuteen varataan 267 347,00 euroa.
Terrorismin torjuntaan liittyvät toimenpiteet, kuten kaluston tai välineistön hankkiminen
Terrorismin torjunta meri‐ ja maa‐alueilla
Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään Rajavartiolaitoksen suorituskykyä terrorististen rikos‐
ten torjuntaan terroristien toimintatapojen muuttumisen, kaluston vanhenemisen ja puutteelli‐
sen pimeätoimintakyvyn takia. Tehdään kalusto‐ ja varustehankintoja viranomaisten operatiivi‐
sen valmiuden ja toimintakyvyn turvaamiseksi vaativissa‐ ja erikoistilanteissa.
Tuotoksia ovat esimerkiksi pimeätoimintavälineistö, suojavälineet, tähystys‐ ja tarkkailuvälineet
ja liikkeenedistämis‐ ja siirtymämenetelmäkalusto. Tuloksena kansallinen suorituskyky terroris‐
tisten rikosten torjuntaan sekä meri‐ että maa‐alueilla paranee.
Euroopan kohonneen terrorismiuhan ja viimeaikaisten terrori‐iskujen myötä rahaston toimeen‐
pano‐ohjelmaa katsottiin tarpeelliseksi päivittää syksyllä 2017.
Terrorismin torjunnan toimintaympäristö ja Suomen turvallisuusympäristö ovat viimeisen parin
vuoden aikana muuttuneet merkittävästi. Radikaali‐islamistisen terrorismin uhka ilmenee esi‐
merkiksi itsenäisesti toimivien terroristisolujen tai yksittäisten toimijoiden suorittamina tai suun‐
nittelemina terroritekoina. Terroritekoja suunnataan pehmeisiin kohteisiin ja tekotavoilla pyri‐
tään maksimoimaan uhrien määrä. Useiden yksinkertaisin tekovälinein toteutettujen terrori‐is‐
kujen kohteina Euroopassa ovat olleet virantoimituksessa olevat poliisit. Euroopan ja Suomen
kohonneen ja tekotavoiltaan muuttuneen terrorismiuhan vuoksi rahaston tuella hankitaan suo‐
javälineistöä poliisin käyttöön.
Terroriteon keskeyttäminen voi tulla eteen mille tahansa poliisipartiolle. Terrori‐iskuihin vastaa‐
minen vaatii siis ensipartioilta välitöntä kykyä vastata työturvallisesti akuuttiin tilanteeseen,
jossa esimerkiksi terroritekoa toteuttavan tahon toiminta joudutaan pysäyttämään ensipartion
toimesta voimakeinoja käyttäen. Ensipartioiden toimintakyvyn keskiössä on kolme asiakokonai‐
suutta: partion voimankäyttökyky ja voimankäyttövälineet, käytössä olevat henkilö‐ ja par‐
tiokohtaiset suojavälineet sekä taktinen osaaminen ja koulutus. Tällä hetkellä keskeisimmät
puutteet toimintakyvyssä ääritilanteiden estämiseen ja keskeyttämiseen liittyvät nimenomaan
ensipartioiden suojavälineisiin, joiden hankintaa rahastosta on tarkoitus tukea. Poliisin erityis‐
ryhmien suojauksen tasoa on nostettu jo aiemmin.
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Tähän kokonaisuuteen varataan 2 402 120,12 euroa.
Esitutkintaviranomaisten teknisen rikostutkinnan kehittäminen esimerkiksi niiden labora‐
torioiden varustelua parantamalla
Condensed phase GC‐FTIR laitteen hankinta
Toteutetaan hankkeita, joissa parannetaan esitutkintaviranomaisten laboratorioiden varustelua.
Tarkoituksena on hankkia Tullilaboratorioon asianmukaiset laitteet huumausaineiden tunnista‐
miseksi. Huumausaineiden molekyylirakenteiden muuntelu on lisääntynyt ja johtanut siihen,
että laboratorioilta vaaditaan yhä monipuolisempia analyysitekniikoita aineiden tunnista‐
miseksi. On tarpeen pystyä varmuudella erottelemaan aineet toisistaan. Condensed phase GC‐
FTIR laitetekniikkaa ei ole tällä hetkellä millään laboratorioilla Suomessa käytettävissä. Laitetek‐
niikalla pystytään tunnistamaan muun muassa huumausaineet sekä muuntohuumeet luotetta‐
vasti seosnäytteistä niissä pitoisuuksissa, joissa ko. aineita yleensä esiintyy.
Toimen tuotoksena on yksi GC‐FTIR laite Tullilaboratorion käyttöön.
Toimen tuloksena edellytykset huumausaineiden ja muuntohuumeiden tunnistamiseen päivit‐
tyvät ajan tasalle. Toimella edistetään vakavan huumausainerikollisuuden torjuntaa.
Tähän kokonaisuuteen varataan 146 250,00 euroa.
Toteutetaan ISO 17025 laatujärjestelmän käyttöönottoon liittyviä toimia neuvoston puite‐
päätöksen (2009/905/JHA) mukaisesti

Rikosteknisen ja rikospaikkatutkinnan kehittäminen
Toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää rikosteknistä ja rikospaikkatutkintaa laa‐
tujärjestelmän käyttöön ottamiseksi mm. toimintaa, prosesseja, järjestelmää ja menetelmiä ke‐
hittämällä. Euroopan Unionin Neuvoston on hyväksynyt puitepäätöksen (2009/905/JHA), johon
on kirjattu velvoitteet teknisen rikostutkinnan kehittämiselle Euroopassa. Se edellyttää DNA‐ ja
sormenjälkinäytteiden käsittelyssä akkreditoitua laatujärjestelmää standardin ISO 17025 mukai‐
sesti. Toimien tarkoituksena on antaa teknisten rikostutkimuskeskusten henkilöstölle koulutusta
ja yhtenäistää ja kehittää toimintatapoja, jotta menettelyt täyttävät laatujärjestelmän akkredi‐
tointistandardien vaatimukset. Tavoitteena on, että kaikkien poliisilaitosten teknisillä rikostut‐
kimuskeskuksilla on valmius hakea akkreditointia puitepäätöksen velvoitteiden mukaisesti.
Toimien tuotoksia ovat kehitetyt prosessikuvaukset ja järjestetyt koulutustilaisuudet.
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Toimien tuloksena systemaattiset ja laadukkaat toimintatavat tehostavat teknistä rikostutkintaa
ja vähentävät sen kokonaiskustannuksia. Standardien mukainen laatujärjestelmä teknisissä ri‐
kostutkimuskeskuksissa varmistaa yhdenmukaiset menettelyt valtakunnallisesti, varmistaa näyt‐
teiden näyttöarvon ja tehostaa rikostapausten tuomioistuinkäsittelyä. Toimet edistävät tulok‐
sellisuutta, teknisen rikostutkinnan kokonaislaatua, oikeusvarmuutta ja kansalaisten oikeustur‐
vaa.
Tähän kokonaisuuteen varataan 246 953,09 euroa.
Operatiivinen viranomaisyhteistyö ml. yhteiset tutkinta‐ ja analyysiryhmät muiden jäsen‐
valtioiden ja Europolin kanssa
Tämä toimi on peruttu ja varat kohdennetaan kohtaan 5.1 terrorismin torjuntaan.

Kansallinen tavoite 5.2: Tiedonvaihto
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐
2015

2016

2017

2018

2019

2020 Yhteensä

0,00

76 843,44

1 030 652,06

2 094 300,00

570 450,00

0,00

3 772 245,50

Toimet, tuotokset ja tulokset
Tiedonvaihdonkehittäminen eri viranomaisten välillä keskitetyn tietojärjestelmäratkaisun
(KEJO‐hanke) avulla.
KEJO
Toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ke‐
hittämällä tietojärjestelmäratkaisu viranomaisten yhteiskäyttöisten hätäkeskustietojärjestel‐
män, kenttäjärjestelmän sekä tilannejohtokeskusten yhteen liittämiseksi (KEJO = kenttäjärjes‐
telmä).
Viranomaisten johtamis‐, tilannekuva‐ ja kenttäjohtamisjärjestelmien sekä viranomaisverkon
kehittäminen on meneillään. Käyttäjät ovat valtion ja kuntien viranomaisia. Kaikkien järjestel‐
mien tulee olla yhteensopivia toistensa kanssa, jotta ne mahdollistavat ja tukevat viranomaisten
yhteistoimintaa ja yhteisen tilannekuvan luomista.
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Pelastus‐, poliisi‐, raja‐ sekä sosiaali‐ ja terveysviranomaiset määrittelevät oman toimintansa
kannalta olennaiset toiminnot ja laativat yhteistyössä näiden toimintojen yhteensovittamiseksi
tarvittavat järjestelyt.
Tuotoksena ovat yhteensopivat ja ‐toimivat tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat viranomais‐
ten joustavan ja turvallisen johtamistoiminnan tilanteessa, jossa on mukana useita viranomaisia.
Johtamistoimintaan kuuluvat olennaisina osina kenttäjohtamisjärjestelmä, turvallinen viran‐
omaisverkon toiminta sekä tilannekuvatoiminnot.
Tähän kokonaisuuteen varataan 1 500 000 euroa.

Tietojärjestelmien, tietovirtojen ja –kantojen kehittäminen rikostorjunnan ja ennaltaehkäi‐
sevän toiminnan tukemiseksi
Tiedonvaihto: poikkihallinnolliset tietotekniset ratkaisut, analyysiratkaisut ja menetelmät,
tietojohtoisen toiminnan kehittäminen
Toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on operatiivisen ja strategisen analyysin parantami‐
nen ja tehostaminen kehittämällä toimintamalleja ja tietoteknisiä ratkaisuja, jotka varmistavat
tehokkaan, poikkihallinnollisen tietojen välittämisen. Lisäksi analyysityökalujen jatkokehityksellä
luodaan edellytykset tietoon perustuvaan toimenpiteiden kohdentamiseen sekä tehostetaan
esitutkintatoimenpiteiden vaikuttavuutta. Uusien, erityisesti avointen tietolähteiden, hyväksi‐
käytöllä parannetaan viranomaistoiminnan keskeisten painopistealueiden tilannekuvaa ja tie‐
donvaihtoa.
Toimen tavoitteena on määritellä analyysiin liittyvät prosessit ja prosesseissa tarvittavat tieto‐
lähteet sekä tietojen analysoinnissa vaadittavat tekniset ratkaisut. Ratkaisuilla tuetaan kohden‐
nettua ja johdettua analyysityötä sekä luodaan valmiudet kansainvälisen tiedonvaihdon parem‐
paan hyödyntämiseen ja tiedon jakamiseen muun muassa Europolin ja muiden keskeisten kan‐
sainvälisten yhteistyötahojen kanssa sekä lähimpien EU‐maiden kuten Viron kanssa. Analyysitoi‐
minta tukee mm. EUROPOL:n SIENA‐tietojenvaihtoa.
Toimien tuotoksena on operatiivista ja strategista toimintaa tukeva malli eri analyysitasoista ja
liittymätasolla eri järjestelmistä saatavista tiedoista.
Toimien tuotoksena ovat yhtenevät viranomaisratkaisut ja liitännät. Aikaisempaa kohdennetum‐
man analyysitoiminnan avulla pystytään puuttumaan ennakolta esimerkiksi terrorismin uhkiin
sekä ennalta estämään radikalisoitumista.
Tähän kokonaisuuteen varataan 201 795,50 euroa.
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Matkustajatietoyksikön ja ‐tietojärjestelmän kehittäminen (PNR)
Toteutetaan hankkeita, joissa edelleen kehitetään matkustajatietoyksikköä (Passenger
Information Unit, PIU) ja ‐tietojärjestelmää. Rahoitus kohdistetaan matkustajatietojärjestelmän
käytön vakiinnuttamiseen ja edelleen kehittämiseen. Toteutettavat toimet liittyvät kansallisen
PIU yksikön ja siellä käytössä olevien tietojärjestelmien kehittämiseen ja päivittämiseen. Mat‐
kustajatietojärjestelmään toteutetaan uusia toiminnallisuuksia kuten muun muassa kansainväli‐
nen tiedonvaihto muiden EU:n jäsenmaiden PIU yksiköiden kanssa. Edellisen lisäksi toteutetaan
uutta teknologiaa kuten matkustajatietoihin liittyvää PNR (Passanger namer record) direktiivin
mukaista analyysitoimintaa. Hankkeiden tuotoksia ovat PIU yksikön vakiintunut toiminta sekä
PIU yksikössä olevan matkustajatietojärjestelmän tietoturvalliset uudet tai päivitetyt ohjelmis‐
tokomponentit. Hankkeiden tuloksena PIU yksikkö pystyy muodostamaan paremman tilanneku‐
van Suomeen kohdistuvista matkustajavirroista ja siten kansallisesti pystytään kehittämään mm.
riskianalyysitoimintoja tilannekuvan perusteella.
Tähän kokonaisuuteen varataan 1 575 342,06 euroa.
Tiedonvaihdon lisääminen jäsenvaltioiden kanssa
Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään tarvittavien tietoteknisten ratkaisujen kehittämistä
tietojenvaihdon lisäämiseksi jäsenvaltioiden kanssa, ja EU:n tai jäsenvaltioiden kehittämien
tietojärjestelmien tai tietokantojen yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi. Tietoteknisten ratkaisujen
kehittämisessä huomioidaan EU:n HLEG työn edistyminen ja yhteiskäyttöisyyttä koskevan sää‐
döspohjan edistyminen. Yhteiskäyttöisyyden tiedonvaihdon edellyttämiä ohjelmakomponent‐
teja kehitetään, ja otetaan käyttöön ja tiedonvaihtoa pyritään automatisoimaan mahdollisim‐
man pitkälle. Järjestelmien ja osajärjestelmien keskinäistä yhteiskäyttöisyyttä kehitetään otta‐
malla käyttöön tiedonvaihtoa edesauttavia protokollia kuten hyödyntämällä UMF3 viitekehystä.
Hankkeiden tuotoksena ovat tietojenvaihtoa lisäävät tietojenvaihtoympäristöt kuten yhteiskäyt‐
töiset kyselyjärjestelmät, joilla mahdollistetaan kyselyjen tekeminen mm. kansallisiin, jäsenval‐
tioiden tai EU:n yhteiskäytössä oleviin järjestelmiin. Hankkeiden tuloksena ovat tietoturvalliset
ja mahdollisimman automaattiset kyselyjärjestelmät kansallisiin ja kansainvälisiin tietojärjestel‐
miin.
Tähän kokonaisuuteen varataan 495 107,94 euroa.
Kansallinen tavoite 5.3: Koulutus
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

100 850,00

184 525,94

366 262,18

181 350,00

202 909,14

30 225,00

1 066 122,26
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Toimet, tuotokset ja tulokset
Yhteisharjoitukset poliisin erikoisyksikön ja muiden EU‐maiden vastaavien yksiköi‐
den kesken
Yhteisharjoitukset
Toteutetaan hankkeita, joissa järjestetään poliisin ja EU‐maiden yksiköiden yhteisharjoituksia.
Harjoituksiin voi osallistua myös muita tahoja. Yhteisharjoitusten tarkoituksena on kehittää vi‐
ranomaisyhteistyötä EU‐maiden välillä terrorismin ja väkivaltaisen ekstremismin torjuntaan val‐
mistautumisessa harjoittelemalla koordinoitua yhteistyötä. Harjoitusten avulla koulutetaan vi‐
ranomaisia ja varmistetaan tiedonvaihdon toimivuus varsinaisissa tilanteissa. Samalla pyritään
minimoimaan riskejä sen varalta, että terrori‐isku tai väkivaltaisen ekstremismiin liittyvä isku ta‐
pahtuisi.
Toimien tuotoksena on yhteisharjoitus. Toimien tuloksena on kehitetty viranomaisvalmiutta,
osallistuvien maiden välistä koordinointia, yhteistoimintaa ja yhteistyön sujuvuutta sekä parhai‐
den käytänteiden ja tiedonvaihtoa.
Tähän kokonaisuuteen varataan 230 297,26 euroa.

Koulutus lainvalvontaviranomaisten kyberturvallisuusosaamisen parantamiseksi
Kyberkoulutus
Toteutetaan toimia, joiden tavoitteena on nostaa poliisin ja muiden viranomaisten tiedollisia ja
taidollisia valmiuksia kyberrikostorjunnassa, jotta viranomaisilla on tehokkaat edellytykset en‐
nalta ehkäistä, paljastaa ja selvittää kybertoimintaympäristöön kohdistuvia ja sitä hyödyntäviä
rikoksia. Kyberosaamista kehitetään niin perustasolla, tutkinnanjohtaja/tutkijatasolla kuin asian‐
tuntijatasolla. Toiminnassa hyödynnetään muissa pohjoismaissa suunniteltuja koulutusmalleja.
Lisäksi tarkoituksena on osallistua yhteispohjoismaiseen tietoteknisen tutkinnan koulutusohjel‐
maan sekä järjestää vaativan tietoteknisen tutkinnan erikoiskurssi yhdessä muiden alan toimi‐
joiden kanssa. Opetuksessa ja koulutusmateriaalin laadinnassa hyödynnetään viimeisimpiä tut‐
kimustuloksia.
Toimien tuotoksena on kehitetty ja järjestetty kyberrikostorjuntaan liittyvää koulutusta. Toimien
tuloksena on viranomaisten paremmat tiedolliset ja taidolliset valmiudet kyberrikostorjunnassa.
Tähän kokonaisuuteen varataan 835 825,00 euroa.
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Koulutus vaativiin erityisoperaatioihin liittyen
Erityisoperaatioiden turvaaminen
Tämä toimi on peruttu ja varat kohdennetaan kohtaan 5.1

Kansallinen tavoite 5.4: Rikosten uhrien tuki
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐
2015

2016

2017

2018

2019

2020 Yhteensä

0,00

448 104,75

358 429,21

154 038,08

87 286,36

0,00

1 047 858,40

Toimet, tuotokset ja tulokset
Todistajansuojeluohjelman täytäntöönpano, kuten tarvittavien toimintamallien kehittämi‐
nen ja ohjelmaan liittyvät tietojärjestelmätarpeet sekä todistajansuojeluyksikön perusta‐
minen
Todistajansuojeluohjelma
Toteutetaan hankkeita, joissa mm. kehitetään toimintamalleja ja tietojärjestelmiä todistajansuo‐
jeluohjelman täytäntöönpanemiseksi. Tavoitteena on täyttää vuoden 2015 alussa voimaan tul‐
leen todistajansuojelulainsäädännön velvoitteet siten, että Suomeen luodaan kansainvälisen yh‐
teismitallisuuden täyttävä todistajansuojeluohjelma. Todistajansuojeluohjelman toteuttaminen
merkitsee uuden lainsäädännön mahdollistamien suojelutoimenpiteiden kartoituksen ja käyt‐
töönoton. Toiminnan kehittämisessä viranomaisyhteistyön rooli on merkittävä niin kansallisesti
kuin kansainvälisestikin. Todistajansuojelu tulee käsittää laajasti siten, että se koskee rikosten
uhrien ja muiden todistajien suojelun lisäksi esimerkiksi lainvalvontaviranomaisten suojelun. To‐
distajansuojeluohjelman toteuttamisessa yhtenä pyrkimyksenä on rikollisjärjestöistä tai rikolli‐
sesta toiminnasta pois haluavien henkilöiden tukeminen sekä suojelun tarpeessa olevien viran‐
omaistahojen suojelu. Järjestäytyneen rikollisuuden kasvu lisää todistajansuojelun tarvetta ja
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rikosasioita hoitavien virkamiesten todistajansuojelu tarvetta. Anonyymia todistelua koskevalla
lainsäädännöllä tehostetaan todistajansuojelumahdollisuuksia.
Toimien tuotoksena on suunnitelma/toimintamalli todistajansuojelun toteuttamisesta kansalli‐
sissa ja kansainvälisissä tilanteissa. Toimintamallissa on huomioitu todistajansuojelun toteutta‐
misen edellyttämä lisääntynyt poliisin henkilöstötarve, tarvittava välineistö ja kalusto todistajan‐
suojelun toteuttamiseksi sekä mahdollisimman kattava yhteistyöviranomaisten verkosto sekä
näiden keskinäiset toimintavelvoitteet.
Toimien tuloksena järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan mahdollistamalla henki‐
löiden todistaminen prosessissa mahdollisimman turvallisesti sekä myös rikollisryhmästä irtaan‐
tuminen. Lisäksi todistajansuojelun avulla voidaan mahdollistaa esimerkiksi peitepoliisina tai
tietolähteenä toimivien henkilöiden turvallisuus.
Tähän kokonaisuuteen varataan 139 125,00 euroa.
Ihmiskaupan uhrien tukemiseen liittyvät toimenpiteet kuten uhrien tunnistamisen ja aut‐
tamisen tehostaminen sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen koulutuksen ja
tietoisuuden levittämisen avulla

Ihmiskaupan uhrien tukeminen
Hankkeissa kehitetään ihmiskaupan uhrien tukemiseen liittyviä toimenpiteitä. Suomen valtiolli‐
seen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on viime vuosina tullut vuosittain keskimäärin
noin 50 uutta mahdollista tai tunnistettua ihmiskaupan uhria. Auttamisjärjestelmän tilastojen
mukaan vain harvat näistä ovat Suomessa seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneita tai ri‐
kolliseen toimintaan pakotettuja henkilöitä. Keskeiset ihmiskaupan uhrien parissa työtä tekevät
kansalaisjärjestöt ovatkin arvioineet, että Suomessa tunnistetaan yhä heikosti seksuaaliseen hy‐
väksikäyttöön sekä rikolliseen toimintaan pakottamiseen liittyvää ihmiskauppaa. Ihmiskauppa‐
rikosten uhrien tunnistamisen merkittävimmiksi esteiksi on näissä järjestöissä nähty rakenteel‐
liset ja taloudelliset puutteet ihmiskaupan uhreille tarkoitetussa suojelussa ja auttamistoimissa
sekä rikoslain ihmiskauppasäännösten soveltamis‐ ja tulkintaongelmat.
Ihmiskaupan uhreja tukevien kansalaisjärjestöjen kokemus on ollut se, että etenkään niin sano‐
tut pelkäävät uhrit eivät ole uskaltaneet hakeutua viranomaisten tarjoaman avun piiriin heidän
asemaansa liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Uhrien jääminen piiloon viranomaisilta vaikeuttaa
myös ihmiskaupparikosten selvittämistä ja torjuntaa. Niin sanottujen pelkäävien uhrien mää‐
rästä ja piiloonjäämisilmiön laajuudesta tai näiden seikkojen todellisesta vaikutuksesta auttami‐
sen piiriin hakeutumiseen tai rikostorjuntaan ei kuitenkaan toistaiseksi ole ollut mahdollista
koota täsmällisempää tietoa tai tehdä tarkempia johtopäätöksiä.
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Ihmiskaupan uhrien tunnistamistoiminnan kehittäminen tästä näkökulmasta edellyttääkin tar‐
kempaa tietoa ilmiöstä. Lisäksi edellytetään hyviä viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoi‐
den yhteistyörakenteita sekä eri toimijoiden keskinäistä luottamusta. Kolmannella sektorilla teh‐
tävän etsivän työn ja auttamistyön erityisenä vahvuutena on kontakti haavoittuvassa asemassa
oleviin ihmisiin sekä neuvonta‐ ja tukipalveluiden tarjoaminen matalan kynnyksen palveluperi‐
aatteella, mikä mitä ilmeisimmin lisää ihmiskaupan uhrien uskallusta hakea apua myös viran‐
omaisilta. Kolmannen sektorin työssä painotetaan myös sitä, että tunnistettujen ihmiskaupan
uhrien luottamus auttamistoimista vastaavia viranomaisia ja esitutkintaviranomaisia kohtaan li‐
sääntyisi ja ihmiskauppaan syyllistyneet saataisiin rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.
Uudet sovellettavat menetelmät, kuten yhdenmukaisiin indikaattoreihin perustuva kolmannen
sektorin kenttätyössä tapahtuva ensivaiheen tunnistaminen voisi edesauttaa juuri pelkäävien
uhrien hakeutumista auttamisjärjestelmään, sillä arvio avun tarpeesta perustuisi tällöin riittävän
yleisiin indikaattoreihin eikä sellaisiin yksittäisiin tietoihin, joiden antamista uhri tunnistamisvai‐
heen alussa usein pelkää. Kolmannen sektorin edellä kuvatun ensivaiheen tunnistamismenette‐
lyn tarkoituksena olisi vahvistaa ihmiskaupan uhrien tunnistamistyötä selkeyttäen samalla viran‐
omaisen tekemää uhrin tunnistamista ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ottamista
edeltävää kentällä tapahtuvaa työtä. Tavoitteena olisi myös vahvistaa ihmiskaupan vastaisen
toiminnan monisektorista yhteistyötä.
Toiminnan puitteissa kerättäisiin tietoa niin sanottujen pelkäävien uhrien määrästä ja piiloon‐
jäämisilmiön laajuudesta sekä näiden seikkojen vaikutuksista ihmiskaupan vastaiseen toimin‐
taan.
Tuotoksena syntyisi ensinnäkin tunnistamistilanteissa ja avun piiriin saattamisessa sovelletta‐
vaksi käyvä toimintamalli viranomaisten ja järjestöjen yhteistyörakenteeksi, malli tunnistamista
tukevien indikaattoreiden käyttämisestä ihmiskaupan uhrien parissa tehtävässä kenttätyössä.
Toiseksi myös koulutettaisiin kolmannen sektorin toimijoita uhrien tehokkaampaan tunnistami‐
seen ja valmiuteen indikaattorien käyttöön. Varsinaiset tunnistamisindikaattorit valmisteltaisiin
verkostoitumisyhteistyössä keskeisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.
Toiminta johtaisi ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen helpottumiseen, uhrien saa‐
man tuen vahvistuminen sekä ihmiskaupan vastaisen työn yhteistyörakenteiden vahvistumiseen
myös viranomaisten suuntaan. Tehokkaampi uhrien tunnistaminen ja tukeminen edistäisi myös
rikostorjunnan tehokkuutta ja syyllisten vastuuseen saattamisen tavoitteita.
Tämän kokonaisuuden puitteissa voidaan toteuttaa myös viranomaisten ja sidosryhmien kehit‐
tämis‐ ja koulutustarpeita ihmiskaupan uhrien tukemiseen liittyen. Lisäksi voidaan järjestää esi‐
merkiksi toimia kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi ja mm. kehittää asiaan liittyviä tilastointi‐
menetelmiä.
Tähän kokonaisuuteen varataan 273 871,57 euroa.
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Toimintamallin kehittäminen rikollisjärjestöistä ja rikollisesta toiminnasta pois haluavien
tukemiseksi
Rikollisjärjestöistä pois haluavien ja ulkomailta sotimasta palaavien henkilöiden tukeminen
Hankkeissa kehitetään toimintamalleja rikollisjengeistä pois haluavien jäsenten tukemiseksi. Li‐
säksi kehitetään toimintamalleja ulkomailta sotimasta palaavien henkilöiden tukemiseen ja syr‐
jäytymisen sekä radikalisoitumisen estämiseen. Tarkoituksena on kehittää exit‐toimintaan eri‐
laisia tukitoimintoja, prosesseja sekä menetelmiä moniviranomaisyhteistyössä. Tunnuksellisten
rikollisjengien toiminta on kehittynyt viime aikoina entistä näkyvämmäksi. Siihen liittyy yhä
enemmän uhkailua, kiristystä ja väkivaltaa, joiden kohteeksi joutuvat yhä useammin tavalliset
kansalaiset, joilla ei ole yhteyksiä rikolliseen toimintaan. Edellä mainittuihin haasteisiin vastaa‐
minen edellyttää poliisilta ja muilta viranomaisilta uusien työmenetelmien omaksumista sekä
toimivien yhteistyöyhteyksien luomista ja ylläpitämistä kansallisiin ja kansainvälisiin viranomais‐
tahoihin. Tavoitteena on uudenlaisen exit‐toimintamallin luominen, joka yhdistää eri hallinnon‐
alojen viranomaisia ja kolmatta sektoria. Toimintamallin luomisessa hyödynnettäisiin muiden
pohjoismaiden parhaita käytänteitä irtaantumisprosessia edesauttavan toiminnan kehittämi‐
sessä.
Toimien tuotoksena on toimintamalli, jossa on hyödynnetty muualta saatuja parhaita käytän‐
teitä. Toimien tuloksena yhä useampi rikollisjengien jäsen olisi irtautunut jengin toiminnasta.
Ulkomailta sotimasta palaaville on tarpeen kehittää toimintamalleja, joilla ehkäistään syrjäyty‐
mistä ja radikalisoitumista. Erityisesti Syyriasta kotoutuvia on tarpeen sopeuttaa takaisin yhteis‐
kuntaan.
Hankkeen tarkoitus on luoda paikallinen malli, jolla varmistetaan, etteivät esimerkiksi Syyriassa
taistelleet ekstremistit palatessaan muodosta turvallisuusuhkaa lähtömaassaan. Turvallisuusvi‐
ranomaisten lisäksi malliin tullaan kytkemään mielenterveyden palveluja. Kehitettäessä toimin‐
taa uhkahenkilöihin liittyen nähdään tarpeellisena, että huomioon otetaan myös muissa maissa
tehdyt kokeilut ja luodut mallit, jotta tämän harvalukuisen, mutta vakavan uhan muodostavan
kohderyhmän kanssa toimimiseen saadaan luotua paras mahdollinen malli. Vertailukehittämi‐
sen keinoin luodaan malli, joka kuvataan ja voidaan tarvittaessa monistaa yhdeksi työkaluksi vä‐
kivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.
Nykyisin Suomessa toimii ryhmä, johon poliisien lisäksi kuuluu sosiaalityöntekijöitä ja psykiatri‐
nen sairaanhoitaja, ja jonka tavoitteena on estää riskirajoilla olevia nuoria ajautumasta rikoskier‐
teeseen. Ryhmällä on käytössään poliisissa kehitetty vakavan kohdennetun väkivallan uhka‐ar‐
viotyökalu, jonka avulla pyritään tunnistamaan henkilöitä, jotka voisivat aiheuttaa vakavaa uh‐
kaa ympäristölleen. Tätä työkalua on mahdollista hyödyntää myös ekstremismin torjunnassa.
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Keskeisenä haasteena toiminnassa on myös mielenterveydenpalveluiden tavoitettavuus. Perus‐
terveydenhuollossa ei olla tunnistettu kohdehenkilöiden mielenterveysongelmia. Tästä syystä
on tarpeen luoda malli, jonka avulla oikeuspsykiatrista osaamista tuodaan jo ensivaiheen mie‐
lenterveyden arviointiin.
Toimien tuotoksena ovat malli väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi ja malli ensivai‐
heen mielenterveyden arviointiin sekä uhka‐arviotyökalun hyödyntäminen ekstremismin torjun‐
nassa.
Toimien tuloksena kyky torjua väkivaltaisen radikalisoitumisen uhkia on parantunut ja riski ulko‐
mailta sotimasta palaavien radikalisoitumiseen ja syrjäytymiseen on vähentynyt.
Tähän kokonaisuuteen varataan 84 954,32 euroa.
Neuvonnan ja tuen lisääminen rikosasioissa todistaville henkilöille
Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään tukimuotoja rikosasioissa todistaville henkilöille. Mo‐
net todistajat ovat epätietoisia ja kokevat todistamisen ahdistavana. On tavallista, että todistajat
pelkäävät siitä aiheutuvia seurauksia, jolloin he saattavat pyrkiä välttämään koko tilannetta tai
muotoilemaan todistajanlausuntoaan oman turvallisuutensa kannaltaan edullisemmaksi. Epä‐
täsmällinen todistajanlausunto voi vaikuttaa rikosasian selvittämiseen ja tuomioon ja sitä kautta
uhrin asemaan.
Todistajien tukeminen voi merkittävällä tavalla lisätä oikeusprosessin toimivuutta, kun todistaja
ymmärtää etukäteen, kuinka tärkeä rooli todistajalla on oikeudenkäynnissä ja mitä eri vaiheita
todistamiseen liittyy. Todistamista kohtaan tunnettua pelkoa voidaan vähentää, kun todistaja
saa etukäteen ennen oikeuskäsittelyä riittävästi tietoa ja tukea asiasta ja tarvittaessa myös tuki‐
henkilön oikeuteen.
Todistajan tuki voidaan toteuttaa kohdennettuna palveluna esimerkiksi poliisin ohjaamana tai
päivystysluontoisena tuki‐ ja neuvontapalveluna käräjä‐ ja hovioikeuksissa. Tehtävään voidaan
kouluttaa vapaaehtoisia henkilöitä, myös esim. oikeustieteen opiskelijoita.
Hankkeiden puitteissa toteutettaisiin yleistä todistajien tukitoimintaa 3 – 5 paikkakunnalla siten,
että tehtävään koulutettaisiin riittävä määrä vapaaehtoisia, luotaisiin paikalliset yhteistyöraken‐
teet ja –mallit käräjäoikeuden ja/tai hovioikeuden sekä poliisin kanssa. Lisäksi luotaisiin selko‐
kielinen opas todistajille tavoitteena todistamiseen liittyvien tietojen parantaminen ja ennakko‐
luulojen vähentäminen.
Tuotoksina syntyy päivitetty koulutusmalli, 50 ‐ 100 koulutettua vapaaehtoista, yhteistyöra‐
kenne tuomioistuimien kanssa sekä selkokielinen opas todistajille.
Tuloksena on todistamiskynnyksen madaltuminen sekä tuomioistuinkäsittelyn nopeutuminen ja
paraneminen ja sitä kautta oikeusturvan parantuminen. Tätä kautta siis myös rikoksen uhrin
asema paranee ottaen huomioon myös sen, että osa uhreista on myös rikosasian todistajia.
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Tähän kokonaisuuteen varataan 123 367,84 euroa.
Tukipalvelujen kehittäminen rikosten uhreille kuten esimerkiksi auttavan puhelimen pe‐
rustaminen

24/7 tukipuhelimen perustaminen
Toteutetaan toimia Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäi‐
semistä ja torjumista (ns. Istanbulin sopimus) koskevan yleissopimuksen edellyttämän auttavan
tukipuhelimen perustamiseksi. Sopimus velvoittaa toteuttamaan tarvittavat lainsäädäntö‐ tai
muut toimet maksuttomien ympärivuorokautisesti (24/7) toimivien auttavien puhelimien käyt‐
töön ottamiseksi valtakunnallisesti. Puhelimissa neuvotaan soittajia kaikkiin yleissopimuksen so‐
veltamisalaan kuuluviin väkivallan muotoihin liittyvissä asioissa luottamuksellisesti tai sallien
heidän esiintymisensä nimettömänä.
Tällä hetkellä Suomessa ei ole toiminnassa Istanbulin sopimuksen tarkoittamaa auttavaa puhe‐
linta. Rikoksen uhreille tukea ja apua tarjoavilla järjestöillä on erilaisia auttavia puhelimia, minkä
vuoksi Istanbulin sopimuksen edellyttämän auttavan puhelimen suunnittelutyö tehdään järjes‐
töjen yhteistyönä siten, että oikeusministeriö sekä sosiaali‐ ja terveysministeriö ovat suunnitte‐
lussa tiiviisti mukana. Oikeusministeriö ja sosiaali‐ ja terveysministeriö ovat yhteistyössä laati‐
neet auttavalle puhelimelle kriteerit, jotka on toimitettu järjestöille suunnittelun tueksi. Autta‐
van puhelimen kriteerien laatimisessa on lähdetty suoraan Istanbulin sopimuksen asettamista
vaatimuksista. Näitä ovat mm. maksuttomuus, toiminta ympäri vuorokauden vuoden jokaisena
päivänä, anonymiteetti ja luottamuksellisuus.
Auttavan puhelimen käyttöönotto edellyttää puhelimeen liittyvän tekniikan rakentamista. Koska
puhelimen päivystysvuorot on tarkoitus jakaa eri järjestöjen kesken, ei puhelimeen vastata aina
samasta paikasta, mikä edellyttää teknisiä ratkaisuja. Myös palvelun anonymiteetti asettaa pu‐
helimelle teknisiä vaatimuksia, sillä soittajan numero ei saa näkyä vastaajalle, eivätkä puhelut
saa näkyä soittajan puhelinlaskussa. Lisäksi edellytys puhelimen maksuttomuudesta saattaa
edellyttää tietynlaista tekniikkaa.
Puhelimen käyttöönotto edellyttää tarvittavan tekniikan lisäksi mahdollisia kaluste‐, laite‐ ja työ‐
asemahankintoja sekä henkilöstön perusteellista koulutusta ennen toiminnan aloittamista.
Toimien tuotoksena auttavan puhelin on valmis otettavaksi käyttöön.
Toimien tuloksena auttava puhelin saadaan perustettua ja otettavaksi käyttöön. Varsinaista pu‐
helinpalvelua on kaavailtu rahoitettavaksi rikosuhrimaksulla kertyvillä tuotoilla, jotka kanavoi‐
daan toimijoille valtionapuna. Palvelun myötä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
uhreille on tarjolla parempaa tukea.
Tähän kokonaisuuteen varataan 119 999,75 euroa.
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Tietojärjestelmien kehittäminen rikosuhrimaksun keräämiseksi

Rikosuhrimaksujärjestelmän kehittäminen
Toteutetaan hankkeita, joissa valmistellaan rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönottoa. Hallitus
on antanut joulukuussa 2014 eduskunnalle esityksen rikosuhrimaksua koskevaksi laiksi, joka tu‐
kee ns. rikosuhridirektiivin (2012/29/EU) täytäntöönpanoa. Rikosuhrimaksujärjestelmän käyt‐
töönotto edellyttää muutoksia viranomaisten tietojärjestelmiin, lomakkeisiin ja sakkokäsikirjaan
sekä viranomaisten kouluttamista. Tietojärjestelmät palvelevat useita rikosuhrimaksun määrää‐
miseen oikeutettuja esitutkintaviranomaisia (mm. poliisi, rajavartiolaitos ja tulli). Toimien tuo‐
toksena rikosuhrimaksujärjestelmän edellyttämät muutokset on toteutettu tietojärjestelmiin ja
lomakkeisiin.
Toimien tuloksena rikosuhrimaksun määräämiseen oikeutetut viranomaiset saavat tiedon rikos‐
uhrimaksun perusteena olevasta rikoksesta suoraan tietojärjestelmästä ja viranomaisten toi‐
minta helpottuu.
Tähän kokonaisuuteen varataan 306 539,92 euroa.

Kansallinen tavoite 5.5: Uhkien ja riskien arviointi
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toimet, tuotokset ja tulokset
Toimintaympäristöanalyysien ja tietojohtoisen toiminnan kehittäminen siten, että luodaan
edellytyksiä tunnistaa rikollisia toimintamalleja ja vaikuttaa erityisesti nuoriin henkilöihin,
jotka ovat ajautumassa rikolliseen toimintaan
Tämä toimi on peruttu ja varat kohdennetaan kohtaan 5.1
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Erityistavoite 6: Riskit ja kriisit
EU:n samoin kuin Suomen kansallisena tavoitteena on ihmisten, omaisuuden, ympäristön, yh‐
teiskunnan ja yritysten suojelu edistämällä niihin kohdistuvien uhkien ennaltaehkäisyä, varautu‐
mista ja seurausvaikutusten minimointia.
Suuronnettomuudet, terrorismi ja rajaturvallisuuden vakavat häiriöt muodostavat keskeisen
uhan sisäiselle turvallisuudelle. Erityisen ongelmallisia tilanteita aiheutuu suuronnettomuuk‐
sista. Suuronnettomuudet ovat laajoja tilanteita, joiden hallinta edellyttää toimivia ja yhteenso‐
pivia tilannekuva‐ ja johtamisjärjestelmiä. Kehittämistarpeita on viranomaisten järjestelmissä,
jotka eivät välttämättä ole yhteensopivia tai palvele tilannekuvan kokoamista tai johtamista.
Uhka‐arviot ja tilannekuvat huomioiden on turvattava viranomaisten operatiivinen toimintakyky
ja toimintavalmius terrorismin torjunnassa ja muissa erityistilanteissa kehittämällä mm. varuste‐
ja kalustotasoa ja tietotekniikkaa. Tavoitteena on kyky toimia yhteistyössä kansallisesti ja kan‐
sainvälisesti uhkiin varautumisessa ja niiden torjunnassa. Viranomaisyhteistyöllä pyritään turva‐
maan kansallisesti tärkeät infrastruktuurit, kulkuvälineet ja rajanylityspaikat.
Radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin torjuntaan panostetaan toteuttamalla viran‐
omaisten ja kolmannen sektorin yhteisiä toimia.
Keskeistä on kehittää onnettomuus‐ ja tuhotilanteiden edellyttämää valmiutta. Painopisteenä
on erityisesti suurten onnettomuustilanteiden edellyttämä nopea ja tehokas toiminta riittävien
henkilöstö‐ ja materiaalisten valmiuksien ylläpito, kehittäminen ja havainnointi‐, analysointi‐ ja
toimintakyvyn parantaminen vaarallisten aineiden (CBRNE) onnettomuus‐ ja tuhotilanteissa.
Turvallisuusriskeihin varautumisessa ja niiden torjunnassa huomioitavaa on, että yksittäiset hen‐
kilöt tai terroristiryhmittymät voivat käyttää myös tavanomaisesta poikkeavia aseita (esim. ke‐
miallisia, biologisia tai radioaktiivisia), joiden käytöstä voi aiheutua suuria henkilövahinkoja ja
sosio‐ekonomisia menetyksiä. Päätavoite CBRNE‐uhkiin varautumisessa ja torjumisessa on ope‐
ratiivisen valmiuden ja toiminnan kehittämisen lisäksi edistää tiedonvaihtoa ja parhaiden käy‐
tänteiden vaihtoa kansallisesti ja EU‐tasolla. Tavoitteena on viranomaisyhteistyön keinoin var‐
mistaa, ettei asiattomilla henkilöillä ole pääsyä CBRNE‐vaarallisiin materiaaleihin ja että viran‐
omaisilla on valmius tunnistaa materiaalit estääkseen niiden väärinkäyttö. Lisäksi viranomaisilla
tulee olla valmius toimia yhteistyössä CBRNE‐tilanteissa.

Kansallinen tavoite 6.1: Ennaltaehkäisy ja torjunta

Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
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2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

0,00

25 776,10

3 617,66

0,00

0,00

0,00

29 393,76

Toimet, tuotokset ja tulokset
Radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn liittyvä pilottihanke, joka voi pitää sisällään parhai‐
den käytäntöjen kartoittamista, toimintatapojen pilotointia, tiedotustoimia, jne
Radikalisoitumisen ja extremismin torjunta
Toteutetaan pilottihanke, joka keskittyy radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn. Hankkeen toimin‐
toja voivat olla esimerkiksi parhaiden käytäntöjen kartoittaminen ja hyödyntäminen, erilaisten
toimintatapojen kokeilu sekä tiedotustoimet.
Toimien tuloksena radikalisoitumisen ja extremismin toimintaedellytyksiä on vähennetty.
Tähän kokonaisuuteen varataan 29 393,76 euroa.
Kansallinen tavoite 6.2: Tietojen vaihto
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐
2015
0,00

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Toimet, tuotokset ja tulokset
Toimet kuten esimerkiksi seminaarit, tietojen, osaamisen ja hyvien käytäntöjen vaihdon
edistämiseksi ja tiedon levittämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti CBRNE‐asioissa
Rahaston seurantakomiteassa 22.11.2016 todetun mukaisesti tämä toimi perutaan ja varat koh‐
dennetaan radikalisoitumisen vastaisiin toimiin.

Kansallinen tavoite 6.3: Koulutus
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Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015 2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

0,00

57 018,02

43 556,74

0,00

0,00

121 188,36

20 613,60

Toimet, tuotokset ja tulokset
Kansallinen CBRNE‐koulutus operatiivisille toimijoille
Toteutetaan hankkeita, joissa järjestetään CBRNE‐kursseja toimijoille, kuten esimerkiksi ensivas‐
teen toimijat (poliisi, pelastus ja ensihoito), päättäjät ja kriittisten kohteiden toiminnanharjoit‐
tajat. Tavoitteena on järjestää kaksi kurssia vuodessa, joihin osallistuu noin 20 henkilöä per
kurssi. Toimien tavoitteena on CBRNE‐tietoisuuden lisääminen, ennaltaehkäisevän toiminnan
tarpeiden tunnistaminen, ensivastetoimijoiden operatiivisen valmiuden ja työturvallisuuden ke‐
hittäminen sekä viranomaisyhteistyön kehittäminen.
Toimien tuotoksena ovat esimerkiksi koulutuspaketit, koulutus‐ ja valistusmateriaali sekä moni‐
viranomaisharjoitukset. Toimien tuotoksena on ensivastetoimijoiden ja muiden koulutuksiin
osallistuneiden varmistunut ja parantunut suorituskyky.
Tähän kokonaisuuteen varataan 121 188,35 euroa.

Kansallinen tavoite 6.4: Uhrien tukeminen
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

0,00

14 985,34

106 923,76

241 029,31

90 301,91

0,00

453 240,32
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Toimet, tuotokset ja tulokset
Tukimenetelmien kehittäminen äärijärjestöistä eroon pyrkiville henkilöille tai heidän lähi‐
piirilleen ml. exit‐toiminta
Rahaston seurantakomiteassa 22.11.2016 ja 11.9.2017 todetun mukaisesti tähän toimeen koh‐
dennetaan lisävaroja ohjelman muista kohdista.
Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintamalleja äärijärjestöistä
eroon pyrkivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tukemiseksi terrorismin ja väkivaltaisen ekst‐
remismin torjumiseksi.
Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategian yksi tavoite on ehkäistä terrorismia ja puut‐
tua radikalisoitumiseen ja terroristien värväystoimintaan. Suomessa on hyväksytty huhtikuussa
2016 järjestyksessään toinen kansallinen väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen en‐
nalta ehkäisyn toimenpideohjelma.
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin uhka on Suomessa kasvanut ja tullut näkyväm‐
mäksi. Terrorismin uhkan kasvuun on vaikuttanut erityisesti Syyrian ja Irakin alueella käynnissä
oleva konflikti. Viranomaiset ovat tunnistaneet hieman yli 80 henkilöä, jotka ovat matkustaneet
Suomesta näille alueille vuodesta 2012 lähtien. Konfliktiin liittyvä suurin haaste niin Suomessa
kuin laajemmin on tällä hetkellä palaajien määrän lisääntyminen. Suojelupoliisin mukaan Suo‐
messa on 300 henkilöä, joilla on yhteyksiä terroristiseen toimintaan tai henkilöihin, jotka toimi‐
vat näissä järjestöissä. Asiaan liittyy myös taannoinen turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymi‐
nen.
ISILin sotilaallinen tappio on jo nähtävissä. Tämän johdosta ISIL on tarkistanut strategiaansa.
Tämä vaikuttaa myös tilanteeseen Suomessa. ISILin tavoitteena on toisaalta radikalisoida erityi‐
sesti nuoria ja kannustaa näitä iskuihin kotimaissaan, ja toisaalta edistää kaikkea toimintaa, joka
lisää polarisaatiota ja eri väestöryhmien vastakkainasettelua. Kummankin strategisen tavoitteen
tuloksia on jo nähtävissä. ISILin strategian muutos on otettava huomioon väkivaltaisen radikali‐
soitumien ennalta ehkäisemisessä.
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisy edellyttää, että koko maassa
on valmiudet torjua näitä ilmiöitä riskin vakavuuden edellyttämällä tasolla. Tähän liittyen väki‐
valtaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin toimenpideohjelmassa on päätetty, että koko maa‐
han luodaan tehokkaat ja toimivat rakenteet radikalisoitumisen torjumiseksi. Moniammatillinen
Ankkuritoiminta on radikalisoitumisen ennalta ehkäisyn keskiössä. Ankkuritoiminta laajenne‐
taan koko maahan ja sen tehtävänä on jatkossa ennalta ehkäistä myös väkivaltaista radikalisoi‐
tumista ja ekstremismiä. Ankkuritoiminnalla on myös keskeinen vastuu taistelualueelta palaa‐
vien kanssa työskentelemisessä tavoitteena ehkäistä näihin liittyvää väkivallan uhkaa.
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Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan poliisilaitosten yhteydessä olevaa moniammatillista toimintaa,
jossa poliisi, sosiaalitoimi, terveydenhoito (pääsääntöisesti psykiatrinen sairaanhoitaja) sekä
nuorisotoimi puuttuvat suunnitelmallisesti nuoren rikoskierteeseen tavoitteena katkaista se var‐
hain ja estää nuoren joutuminen rikollisen toiminnan piiriin pysyvästi. Ankkuritoimintaa on lähes
kaikkien poliisilaitosten alueella ja se on viime vuosina laajentunut merkittävästi Poliisihallituk‐
sen toimien seurauksena.
Ankkuritoiminnan vahvuudet mutta myös haasteet liittyvät toiminnan moniammatilliseen luon‐
teeseen. Sen laajentaminen sisällöllisesti kattamaan myös väkivaltaisen radikalisoitumisen tor‐
junta ja työskentely taistelualueelta palaavien kanssa edellyttävät toiminnan ja osaamisen kehit‐
tämistä, toimintamuotojen täsmällistä kuvausta sekä tiedonvaihtoon ja eri toimijoiden rooliin ja
tehtäviin liittyvien eräiden seikkojen selvittämistä ja ratkaisemista. Ankkuritoiminnan tulee olla
laadukasta ja tehokasta, ja siinä tulee olla yhteinen toiminnan tavoite joka ottaa huomioon pai‐
kallisen tilannekuvan ja uhka‐arvion. Toiminnan kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on
saada käyttöön valtakunnallisesti Ankkuritoimintaa tukevaa ohjeistusta ja muuta tukimateriaa‐
lia, kuten käsikirja. Aineiston ja tukimateriaalin tulee perustua tietoon ja hyvien käytäntöjen hyö‐
dyntämiseen. Tukiaineiston ja muun materiaalin käyttöönotto ja levittäminen edellyttävät kou‐
lutusta ja tiedon levittämistä eri ammattiryhmien piirissä.
Muuttuneen tilanteen johdosta kehitetään yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa menetel‐
miä, joilla tunnistetaan ympäristöt, joissa väkivaltaisiin iskuihin yllyttävät henkilöt toimivat, sekä
kohderyhmät, joihin he kohdistavat toimintaansa. Tämän jälkeen suunnitellaan toimenpiteet,
joilla voidaan varhaisessa vaiheessa puuttua rekrytointiin ja verkostojen luomiseen. Toiminnan
kannalta yhteistyö kansalaisyhteiskunnan ja nuorten kanssa on keskiössä.
Tähän kokonaisuuteen varataan 453 240,32 euroa.
Kansallinen tavoite 6.5: Infrastruktuuri
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

0,00

2 505,49

1 111 875,00

330 000,00

0,00

0,00

1 444 380,49

Toimet, tuotokset ja tulokset
Turvallisen radioliikennemallin kehittäminen siten, että viranomaiset voivat kommuni‐
koida naapurimaiden viranomaisten kanssa kenttätehtävissä

58

Viranomaisten valtioiden rajat ylittävän radioliikenteen viestintämallien kehittäminen
Toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään viranomaisten yhteinen radioviestintämalli naapuri‐
maiden viranomaisten kanssa toimimiseen.
Viranomaisilla on lisääntyvä tarve kommunikoida kenttätehtävissä naapurimaiden vastaavien
toimijoiden kanssa joko rajan yli tai toimijoiden siirryttyä rajan yli naapurimaan alueella. Rajan
yli siirtyneen yksikön tehtävän onnistuminen on paljolti riippuvainen kyvystä kommunikoida
isäntämaan yksiköiden ja sen johtokeskusten kanssa. Viestintätarpeiden kasvuun on vaikuttanut
lisääntynyt naapurimaiden viranomaisten yhteistyö ja kansainvälisten yhteistoimintasopimus‐
ten kuten EUn rajaturvallisuusviranomaisten Frontexin tai Schengen‐maiden välinen yhteistyö.
Toimet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä naapurimaan kanssa ja verrataan suunniteltua mallia
Norjan ja Ruotsin omassa projektissa toteuttamaan.
Päätoimintoja ovat verkkojen välisen liitoksen toteutus VIRVEn ja sen testiympäristön välille,
osaamisvalmiuksien nosto toimintamallien suunnitteluun sekä viestintämallin suunnittelu ope‐
ratiiviseen toimintaan.
Toimien tuotoksena suunnitellaan ja testataan valtakunnan rajat ylittävään viestiliikenteesen
toimintamalli, joka on siirrettävissä päivittäiseen käyttöön operatiivisiin verkkoihin.
Tähän kokonaisuuteen varataan 229 500,00 euroa.
CBRNE‐valmiuden kehittäminen mm. kalusto‐ ja tarvikehankinnoin, kuten esim.
CBRNE‐aineiden tunnistamiseen ja dekontaminaatioon sekä ympäristön suojaami‐
seen soveltuvaa välineistöä
Toteutetaan hankkeita, joissa kartoitetaan ja hankitaan viranomaistoimintaan sopivia kenttäkel‐
poisia CBRNE‐aineiden tunnistus‐, dekontaminaatio‐ ja suojalaitteita. Tavoitteena on viran‐
omaisten operatiivisen toimintakyvyn tehostaminen ja onnettomuusvalmiuksien kehittäminen.
CBRNE tilanteiden torjuntaan tarvittavia erityisiä laitteita ovat mm. kenttäkäyttöiset detektorit
CBRNE‐aineiden havaitsemiseksi, dekontaminaatiokontit ja –teltat sekä vaarallisten aineiden le‐
viämisen estämiseen tarkoitettu välineistö. Toimien tuotoksena ovat välinehankinnat ja niihin
liittyvät väline/materiaalihankintojen esiselvitykset ja suunnitelmat.
Toimien tuloksena kansalliset CBRNE‐valmiudet tehostuvat ja CBRNE‐aineiden tunnistuskyky pa‐
ranee operatiivisessa tilanteessa ja ensivasteen toimijoilla on käytettävissä CBRNE‐aineiden tun‐
nistamiseen ja dekontaminaatioon sekä ympäristön suojaamiseen soveltuvaa välineistöä.
Tähän kokonaisuuteen varataan 884 880,49 euroa.
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Vaarallisten aineiden tunnistamiseen liittyvien laitteiden, kuten esim. spektroskopialait‐
teet, hankkiminen

Spektroskopialaitteiden hankinta
Toteutetaan hankkeita, joissa hankitaan laitteita vaarallisten aineiden tunnistamiseen. Rajanyli‐
tyspaikoilla tapahtuvan maahantuonnin ja maasta viennin yhteydessä valvontaviranomaisen on
varmistuttava tavaroiden ja aineiden laillisuudesta sekä niiden vaarattomuudesta ennen maa‐
hantuonnin tai maastaviennin sallimista. Laillisuuden ja vaarattomuuden määrittelyyn tarvitaan
usein tavaranäyte, jonka perusteella saadaan tietoa aineen tai tavaran koostumuksesta ja työ‐
terveydellisistä vaikutuksista sekä tehdään päätös mahdollisesta lisätutkimustarpeesta.
Ulkorajoilla ei ole laaja‐alaiseen materiaalitunnistukseen suunniteltua laitetta ja siksi lähes kaikki
epäilyttävä tavara on lähetettävä laboratorioon analysoitavaksi. Viranomaiskäyttöön tarvitaan
käsikäyttöisiä materiaalitunnistimia, joilla voidaan jopa pakkauksia avaamatta tehdä mittauksia
tavaranäytteestä tuhoamatta sitä ja tunnistaa sen sisältämät aineet. Laitteen tulee soveltua kiin‐
teiden ja nestemäisten lääke‐, huumaus‐, muuntohuume‐ ja räjähdysaineiden sekä myrkkyjen
tunnistamiseen.
Toimen tuloksena hankitaan spektrometrejä. Laitteet on tarkoitus sijoittaa kulloisenkin tarpeen
mukaan.
Toimen tuloksena lisätään kiellettyjen aineiden tuojien kiinnijäämisriskiä, paljastetaan ja ennal‐
taehkäistään huumausainerikollisuutta sekä estetään muiden kieltojen ja rajoitusten alaisten
vaarallisten aineiden maahanpääsyä.
Tähän kokonaisuuteen varataan 330 000 euroa.

Kansallinen tavoite 6.6: Ennakkovaroitus ja kriisitilannevalmius
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐2015

2016

2017

2018

2019

2020

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

264 877,93

264 877,93

529 755,86
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Toimet, tuotokset ja tulokset
Viranomaisten yhteiskäyttöisten hätäkeskustietojärjestelmän, kenttäjohtojärjestelmän
sekä tilannejohtokeskusten yhteen liittäminen

Toteutetaan hankkeita, joilla liitetään yhteen viranomaisten yhteiskäyttöiset hätäkeskustietojär‐
jestelmä (ERICA), kenttäjohtojärjestelmä (KEJO) sekä tilannejohtokeskus.
Tarkoituksena on toteuttaa ERICA:n ja KEJO:n yhteensovittamiseen liittyvät kehittämis‐, testaus‐
ja muutostyöt sekä järjestelmätoimittajille tästä aiheutuvat lisätyöt.
Tähän kokonaisuuteen varataan 529 755,86 euroa.
Hätäkeskustietojärjestelmän kehittäminen siten, että se mahdollistaa tiedonsiirron järjes‐
telmän ja mobiililaitteiden välillä. Kriisiviestinnän kehittäminen viranomaisyhteistyössä.
Rahaston seurantakomiteassa 22.11.2016 todetun mukaisesti tämä toimi perutaan ja varat koh‐
dennetaan radikalisoitumisen vastaisiin toimiin.

Väestön varoitusjärjestelmien kehittäminen
Tämä toimi on peruttu ja varat kohdennetaan kohtaan 6.4 radikalisoitumisen vastaisiin toimiin.

Kansallinen tavoite 6.7: Uhkien ja riskien arviointi
Toteutettavat toimet kuvataan tarkemmin alla jaoteltuna kansallisen ohjelman mukaisiin rahoi‐
tuksen painopisteisiin.
Kansallisen tavoitteen rahoituksen jakautuminen vuosittain (euroa):
2014‐
2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,00

0,00

182 562,75

189 717,00

117 327,09

0,00

Yhteensä
489 606,84

Toimet, tuotokset ja tulokset
Kansallisesti merkittävien riskien arviointi ja riskien hallintakyvyn varmistaminen
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Toteutetaan hankkeita, joissa arvioidaan kansallisesti merkittäviä riskejä pelastuspalvelumeka‐
nismin mukaisesti. Arvioinnin perusteella kehitetään esimerkiksi tietojärjestelmiin ja tilanneku‐
vaan liittyviä toimintoja, joilla varmistetaan riskien hallintakyky. Tavoitteena on luoda analyysi‐
työkalut sekä riskien analysoimiseksi että niiden hallintakyvyn arvioimiseksi. Riskien arviointi on
jatkuvaa toimintaa ja EU:lle raportoidaan vähintään joka kolmas vuosi kansallisista merkittävistä
riskeistä.
EU:lle tullaan myös raportoimaan jäsenmaiden riskienhallintakyvystä. Kansallisten riskien arvi‐
ointi koskettaa kaikkia toimialoja ja kuuluu siten yhteiskunnan kokonaisvarautumisen piiriin. Ris‐
kinarviotyöhön osallistuu siis laaja verkosto toimijoita. Riskinarviotyö ja riskienhallintakyvyn ar‐
viointi liittyy yhteiskunnan turvallisuusstrategiatyöhön, koska tavoitteet ovat samat eli se, että
yhteiskunta säilyttäisi toimintakykynsä kaikissa olosuhteissa.
Riskinarvio‐ ja ‐hallintatyön tuloksena toimialoilla on selkeä ja yhteisesti koordinoitu käsitys suo‐
malaiseen yhteiskuntaan kohdistuvista merkittävistä riskeistä ja niiden hallintakyvystä sekä hal‐
lintakyvyn kehittämistarpeista.
Tähän kokonaisuuteen varataan 489 606,84 euroa.

62

6. Yhteenveto rahoituksesta ja aikataulusta

TA

Riskit ja kriisit

Rikollisuuden
ehkäiseminen
ja torjuminen

Op.
tuki

Rajat

Yhteisen
viisumipolit
iikan
tukeminen

Erityistavoite

Kansallinen tavoite

Nro
1.1
1.2
1.3
1.4E

Aikataulu

Yhteensä

Nimi
2014‐2015
Kansalliset valmiudet
184 500,00
Unionin säännöstö
73 485,93
Yhteistyö konsuliasioissa
277 500,00
Yhteistyö konsuliasioissa
0,00
Yhteensä
535 485,93
2.1 Eurosur ja rajavalvonta
452 659,17
2.2 Tiedonvaihto
0,00
2.3 Unionin yhteiset vaatimukset
10 378,57
2.4 Unionin säännöstö
0,00
2.5 Tulevaisuuden haasteet
0,00
2.6 Kansalliset valmiudet
187 863,07
2.7E Frontex‐välineet
319 719,40
Yhteensä
970 620,21
3.1 Operatiivinen tuki: viisumit
423 515,92
3.2 Operatiivinen tuki: rajat
2 043 000,00
Yhteensä 2 466 515,92
5.1 Ehkäiseminen ja torjuminen
576 417,43
5.2 Tiedonvaihto
0,00
5.3 Koulutus
100 850,00
5.4 Uhrien tukeminen
0,00
5.5 Uhkien ja riskien arviointi
0,00
Yhteensä
677 267,43
6.1 Ehkäiseminen ja torjuminen
0,00
6.2 Tiedonvaihto
0,00
6.3 Koulutus
0,00
6.4 Uhrien tukeminen
0,00
6.5 Infrastruktuuri
0,00
6.6 Varhaisvaroitus‐ ja kriisinhallin
0,00
6.7 Uhkien ja riskien arviointi
0,00
Yhteensä
0,00
4.1 Tekninen tuki ISFB
440 000,00
7.1 Tekninen tuki ISFP
180 000,00
Yhteensä
620 000,00

2016
559 741,30
71 424,80
63 300,63
0,00
694 466,73
2 696 207,00
0,00
219 999,75
62 030,25
0,00
386 849,35
31 561,81
3 396 648,16
423 515,92
2 526 440,67
2 949 956,59
2 824 320,25
76 843,44
184 525,94
448 104,75
0,00
3 533 794,38
25 776,10
0,00
20 613,60
14 985,34
2 505,49
0,00
0,00
63 880,53
470 000,00
200 000,00
670 000,00

2017
1 291 702,50
0,00
0,00
0,00
1 291 702,50
2 016 611,25
0,00
0,00
112 906,41
0,00
315 575,25
8 718,79
2 453 811,70
423 515,92
1 250 000,00
1 673 515,92
1 432 040,33
1 030 652,06
366 262,18
358 429,21
0,00
3 187 383,78
3 617,66
0,00
57 018,02
106 923,76
1 111 875,00
0,00
182 562,75
1 461 997,19
470 000,00
200 000,00
670 000,00

2018
425 000,00
27 677,09
0,00
0,00
452 677,09
5 628 091,73
100 000,00
490 621,43
102 563,34
0,00
932 855,68
2 500 000,00
9 754 132,18
423 515,92
2 137 758,33
2 561 274,25
1 982 109,81
2 094 300,00
181 350,00
154 038,08
0,00
4 411 797,89
0,00
0,00
43 556,74
241 029,31
330 000,00
0,00
189 717,00
804 303,05
450 000,00
190 000,00
640 000,00

2019
433 674,10
0,00
0,00
0,00
433 674,10
1 513 485,25
0,00
0,00
0,00
0,00
4 508 484,61
4 500 000,00
10 521 969,86
423 515,92
2 137 758,33
2 561 274,25
1 000 000,00
570 450,00
202 909,14
87 286,36
0,00
1 860 645,50
0,00
0,00
0,00
90 301,91
0,00
264 877,93
117 327,09
472 506,93
450 000,00
190 000,00
640 000,00

2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 513 485,25
0,00
0,00
0,00
0,00
7 649 585,70
1 100 000,00
10 263 070,95
423 515,92
2 137 758,34
2 561 274,26
0,00
0,00
30 225,00
0,00
0,00
30 225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264 877,93
0,00
264 877,93
66 726,40
133 087,40
199 813,80

2 894 617,90
172 587,82
340 800,63
0,00
3 408 006,35
13 820 539,65
100 000,00
720 999,75
277 500,00
0,00
13 981 213,65
8 460 000,00
37 360 253,05
2 541 095,52
12 232 715,67
14 773 811,19
7 814 887,82
3 772 245,50
1 066 122,26
1 047 858,40
0,00
13 701 113,98
29 393,76
0,00
121 188,36
453 240,32
1 444 380,49
529 755,86
489 606,84
3 067 565,63
2 346 726,40
1 093 087,40
3 439 813,80

KAIKKI YHTEENSÄ 5 269 889,49

11 308 746,39

10 738 411,09

18 624 184,46

16 490 070,64

13 319 261,94

75 750 564,00
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