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Määritelmät

• Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, 
että väkivaltaa käytetään, siihen yllytetään, sillä 
uhataan, se oikeutetaan tai siihen kannustetaan 
aatemaailmalla perustellen

• Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi, 
jonka myötä yksilöt päätyvät käyttämään 
väkivaltaa tai uhkaamaan sillä, kannustamaan 
siihen tai oikeuttamaan se aatemaailmalla tai 
ideologialla perustellen

• Aatemaailmalla tarkoitetaan jaettuja 
ajatusrakennelmia, joiden lähtökohtina ovat 
tulkinnat ihmisryhmistä, maailmasta, uskonnosta, 
ihmisten ja valtioiden välisistä suhteista, 
ihmisarvosta, pyhästä sekä ei-pyhästä tai 
vastaavista sekä yksilön toimintaa ohjaavista 
uskomuksista. 

• Väkivaltainen ekstremismi voi olla rikoksen 
motiivi, vrt ero viharikokseen



Väkivaltaisen ekstremismin ennalta 
ehkäisyn perusteet

• Paikallinen, kansallinen ja rajat ylittävä uhka
̶ Yhteinen vastuu – ei saa syntyä turvasatamia, 

joissa henkilöt ja ryhmät voivat radikalisoitua, 
tukea väkivaltaista ekstremismiä ja 
terrorismia
ja levittää propagandaa ilman, että siihen 
puututaan

• Uhka demokratialle, ihmis- ja perusoikeuksille, 
turvallisuudelle ja turvallisuuden tunteelle

̶ Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja 
ekstremismin ehkäisy on terrorismin ennalta 
ehkäisyä

• Suomessa kansalliset toimenpideohjelmat 2012, 
2016, 2019

• Suomen toimintaa väkivaltaisen 
radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisyssä 
arvioitu

̶ Vuoden 2016 toimenpideohjelman arviointi 
ulkopuolisen arvioitsijan toimesta

̶ YK CTED:in (Counter-Terrorism Committee 
Executive Directorate) arviointi keväällä 2019

̶ arviointien tulokset otettu huomioon 
ohjelmassa 2019



Kansainvälistä, kansallista ja paikallista toimintaa



Ennaltaehkäisy viranomaisten 
lakisääteinen tehtävä esimerkkejä

• SM ja poliisi: velvoite perustuu lakisääteisiin 
tehtäviin

̶ yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseen kuuluu kaikki sellainen 
poliisitoiminta, jonka tarkoituksena on luoda 
ja ylläpitää turvallista ja viihtyisää elin- ja 
toimintaympäristöä yhteiskunnan jäsenille, 
torjua ja estää ennakolta 
oikeudenloukkauksia ja häiriöitä sekä poistaa 
tapahtuneet häiriöt ja selvittää tapahtuneet 
oikeudenloukkaukset. 

̶ poliisi vastaa rikostorjunnasta ml. terrorismin 
torjunta

Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ennalta 
ehkäisyssä säätelee sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
koskeva lainsäädäntö

̶ terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistäminen

• Opetustoimi ja varhaiskasvatus tukevat lapsen ja 
nuoren yhteiskuntaan kiinnittymistä ja siten niillä 
on myös mahdollisuus vahvistaa tekijöitä, jotka 
suojelevat väkivaltaiseen ekstremismiin
radikalisoitumiselta

̶ fyysisesti ja henkisesti turvallinen 
opetusympäristö



Toimenpideohjelman kohdealue



Suomen strategia 
ennalta ehkäisyssä 1/3

• Ennalta ehkäisyn kohteena ovat kaikki Suomessa esiintyvät 

väkivaltaisen ekstremismin muodot, jotka käyttävät väkivaltaa 

tai yllyttävät siihen

• Ennalta ehkäisy perustuu

̶ perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltion 
periaatteiden kunnioittamiseen

̶ tietoon ja tiedolla johtamiseen
̶ yhteistyöhön kansallisten ja paikallisten viranomaisten 

välillä sekä yhteistyöhön järjestöjen, yhteisöjen ja 
tutkijoiden kanssa

» yhteistyö voi olla pysyvää, esimerkiksi 
moniammatillinen Ankkuritoiminta 



Suomen strategia 
ennalta ehkäisyssä 
2/3

• Ennalta ehkäisy on avointa toimintaa, jossa työhön 

osallistuvien eri toimijoiden välinen vuorovaikutus on tärkeää

̶ vuorovaikutuksella rakennetaan luottamusta, jota 
yhteistyö edellyttää sekä yhteistä käsitystä ilmiöstä ja 
ennalta ehkäisyn vaatimista toimista



Suomen strategia 
ennalta ehkäisyssä 
3/3

• Ei voida määritellä yhtä profiilia, joka yhdistäisi kaikkia 

väkivaltaisesti radikalisoituneita henkilöitä -> tarvitaan 

erilaisia keinoja, joita saadaan yhteistyön avulla

• Yksilöihin ja heidän lähipiiriinsä kohdistuvat väliintulot ja muut 

tukitoimet ovat keskeisiä

̶ peruspalvelut ja kohderyhmälle räätälöidyt palvelut, 
kuten deradikalisoitumis –exit palvelut

• Nuorten, naisten ja uskonnollisten yhteisöjen osallistumisen 

väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta 

ehkäisyyn vahvistaminen
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Toimialojen rajat ylittävien 
asiakokonaisuuksien tavoitteet ja 
toimenpiteet, mukana myös opetustoimi 1/2
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• Lisätään opetustoimen henkilöstön 

perustietoa. Tuotetaan noin 60 minuutin 

verkkoluento kasvattajille sisältäen aiheen 

kannalta keskeisiä teemoja, mm. REDI

• Koulutetaan avainkouluttajat. Järjestetään 

alueellisesti kattavaa täydennyskoulutusta 

siten, että muodostuu alueellisten 

avainkouluttajien verkosto

• Lisätään yhteistyötä

• Jatketaan kehittämistyötä osallistumalla 

Pohjoismaiseen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön

Opetustoimi ja ennalta ehkäisy





Täytäntöönpanon ja seurannan 
organisointi

• Jokainen työhön osallistuva organisaatio vastaa täytäntöönpanosta omien vastuidensa osalta

̶ oma työ ja yhteistyö muiden kanssa

• Kansallinen yhteistyöryhmä ohjaa, koordinoi ja seuraa toimeenpanoa

̶ sisäministeriön asettama ryhmä, jäseniä viranomaisia (kansallinen ja paikallinen), 
järjestöjen edustajia, 

• Paikalliset yhteistyöryhmät koordinoivat ja kehittävät toimintaan paikallisesti

• Ankkuriryhmät tekevät työtä yksittäisten henkilöiden kanssa
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