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Jakelussa mainitut

Asettamispäätös: Rajapintahankkeen ohjausryhmä SMDno-2018-838

Asettaminen Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa, että 
kaikkiin väkivaltaista radikalisoitumista ja laajemmin huolta herättäviin henkilöihin 
liittyviin havaintoihin tartutaan ja että henkilö saa tarvitsemaansa tukea ja palvelua 
poliisin, eri viranomaisten, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyön avulla. 

Toimikausi 2.5. - 31.12.2018

Tausta Kansallisessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn 
toimenpideohjelmassa (2016) on päätetty, että koko maahan luodaan tehokkaat ja 
toimivat rakenteet ja menettelyt väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen 
ennalta ehkäisemiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että maan kaikissa osissa on 
valmiudet ja pysyvät rakenteet ennalta ehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista ja 
ekstremismiä paikallisen tilannekuvan edellyttämällä laajuudella. Toiminnassa 
keskeistä on poliisin, erityisesti poliisilaitosten yhteydessä toimivien Ankkurien, ja 
muiden viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön varmistaminen erityisesti ns. 
nivelkohdassa, jossa henkilö siirtyy yhden viranomaisen tai järjestön palveluista 
toisen viranomaisen tai järjestön palveluihin. 

Elokuussa 2017 tapahtuneen ns. Turun puukotustapauksen johdosta sisäministeriö 
päätti käynnistää hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, miten edellä kuvattu 
yhteistyö toimii tällä hetkellä ja miten sitä tulee kehittää edelleen. 

Hankkeessa otetaan huomioon Onnettomuustutkintalautakunnan Turun 
puukotuksesta julkaistava selvitys sekä muiden, asian kannalta keskeisten 
työryhmien ja selvitysten johtopäätökset ja tulokset. 

Tavoitteet Selvitystyön tavoitteena on kerätä tietoa olemassa olevista käytännöistä koskien sitä, 
miten poliisiin ja muiden yhteistyötahojen välinen yhteistyö on järjestetty väkivaltaisen 
radikalisoitumisen riskissä ja laajemmin ns. huolta aiheuttavien (HAH) henkilöiden 
palveluohjauksen varmistamiseksi. Käytännössä tämä koskee tilanteita, joissa poliisin 
tietoon tulee henkilö, johon liittyy väkivaltaisen radikalisoitumisen tai laajemmin 
väkivallan riski tai henkilö on jo radikalisoitunut, ja häneen tulee kohdistaa myös muita 
kuin poliisin toimenpiteitä. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että henkilö ohjataan 
ilman viivytyksiä kunnan tai järjestöjen palveluihin, ja tässä hyödynnetään tarpeen 
mukaan uskonnollisten yhteisöjen osaamista. Uskonnollisten yhteisöjen tarjoamista 
palveluista ja osaamisesta esimerkkeinä voidaan mainita teologinen osaaminen sekä 
kriisityö ja psyko-sosiaalinen tuki.  Selvityksessä kuvataan toimijoiden toimiviksi 
yhteistyömalleiksi ja käytännöiksi tunnistamaa toimintaa sekä kohtia, joissa yhteistyö 
on haasteellista ja joita pitää jatkossa kehittää.  Hankkeessa hyödynnetään 
kansainvälistä tietoa ja kokemuksia muiden EU-maiden vastaavasta työstä. Tietojen 
pohjalta laaditaan kehittämisehdotukset. 

 Tehtävät Hankkeen tehtävänä on: 

 Koota tietoa siitä, miten yhteistyö toimii tällä hetkellä, miten palveluun ohjaus on 
järjestetty ja mitkä ovat toimivia käytäntöjä. 

 Koota tietoa hyvistä ja toimivista käytännöistä EU-maissa kohdentaen 
tiedonhankinta maihin, jotka ovat EU/RAN yhteistyössä tunnistettu hyviksi ja 
Suomen kannalta releventeiksi kohteiksi.
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 Laatia ehdotukset siitä, miten yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa tulisi 
järjestää

 Laatia selvityksen perusteella nykytilan kuvaus ja kehittämisehdotukset

Organisointi Hankkeen toteuttamisesta vastaa sisäministeriön poliisiosasto. Hanketta ohjaa 
ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea ja edistää hankkeen tiedonhankintaa sekä 
käsitellä alustavasti hankkeen johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.

Ohjausryhmän kokoonpano: 

Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriön poliisiosasto, pj. 

Erityisasiantuntija Milla Perukangas, sisäministeriön poliisiosasto, sihteeri

Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen, Poliisihallitus

Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen, Poliisihallitus

STM edustaja, nimetään myöhemmin

Projektikoordinaattori Oussama Yousfi, Radinet-hanke

Projektikoordinaattori, Habiba Ali, Kirkon Ulkomaanapu

Ohjausryhmä voi halutessaan kutsua kokouksiin asiantuntijoita kuultavaksi. 

Kustannukset ja rahoitus Työ tehdään virkatyönä. Siihen liittyvät mahdolliset kustannukset maksetaan
momentilta 26.14.10.01.4, ja kulut kirjataan toimintoseurantakohteelle 20054014, 
Rajapintahanke.

Osastopäällikkö Risto Lammi

Poliisijohtaja Marko Viitanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
02.05.2018 klo 07:38. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Jakelu Ohjausryhmän jäsenet
Poliisihallituksen ja STM:n kirjaamot

Tiedoksi sisäministeri Mykkänen
erityisavustajat Andersson-Bohren ja Rautanen
vt. kansliapäällikkö Koskinen
johdon sihteerit Lummi, Vihervirta ja Landström
poliisiosaston yksiköiden virkapostit


