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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



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



• Radikalisaatiota ehkäistään viranomaisten ja 

järjestöjen yhteistyöllä sekä tukemalla järjestöjen 

toimintaa. Järjestöjen tarpeellinen rahoitus ja 

ohjaus varmistetaan, jotta toiminta olisi 

pitkäjänteistä ja valtakunnallista. Tietoa palveluista 

levitetään eri viranomaisille, jotta apua tarvitsevat 

osataan ohjata sopivan avun piiriin.

• Hallitusohjelman toimeenpano

̶ uuden ohjelman laatiminen ja toimeenpano: 
yhteistyössä eri viranomaiset, järjestöt ja 
kansalaisyhteiskunta

̶ järjestöille rahoitusta hallitusohjelmassa 
(350.000 euroa/vuosi, leikataan hieman), 
osoitettu OM:lle

̶ palveluunohjauksen kehittäminen: SM 
julkaisun 2019:17 toimeenpano (sis. 
toimenpideohjelmaan)

Hallitusohjelma väkivaltaisen 
radikalisoitumisen ja ekstremismin
ehkäisystä 



Ohjelman valmistelusta

• Kansallinen yhteistyöryhmä johti ja koordinoi valmistelua

• Valmistelu työpajoissa

̶ Nuoret, uskonnolliset yhteisöt, paikalliset työpajat Turku&Oulu, tutkijat, poliisilaitokset, 
grooming ja rekrytointi

• Aihekohtaisia valmisteluryhmiä

̶ vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen ja vapautuvat vangit, opetustoimi, sosiaali- ja 
terveystoimi 

• Johtoryhmäkäsittelyt: SM/PO, OPK, SM/jory

• Oikeudenhoidon ja sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän käsittely

• Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019



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



Perusteet muiden toimeenpanoon 
osallistuvien vastuisiin

Ministeriöt

ja niiden 

hallinnonalat 

Toimeenpanevat 

ohjelmaa perustuen 

siihen, että se on 

valtioneuvoston 

periaatepäätös

Kuntien osallistuminen

Ministeriöiden 

informaatio-ohjaus ja 

muut ohjaustoimenpiteet

Kuntalaisten 

turvallisuuden ja 

turvallisuuden tunteen 

ylläpitäminen 

tavoitteena, kunnan rooli 

tärkeä (tullut esille esim. 

Oulun tapahtumat)

Järjestöt 

Osallistuvat

yhteistyön 

periaatteiden 

mukaisesti

yhteinen tavoite,

yhdessä sovittua, 

yhdensuuntaista 

toimintaa

Tutkijat 

Oman roolinsa 

mukaisesti

Yhteisöt

Yhdessä sovitut 

yhteistyön alueet



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



Ohjelman rakenne



Toimenpideohjelman yleiset tavoitteet 
–2023 1/2

Vähennetään ekstremististä väkivaltaa ja sen 
uhkaa

Edistetään yhdenvertaisuuden, sananvapauden 
ja muiden perustuslaillisten oikeuksien 
toteutumista 

Varmistetaan, että valtakunnallisesti, alueellisesti 
ja paikallisesti on toiminnassa 
moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvat 
rakenteet ja menettelyt sille, että viranomaiset, 
järjestöt ja yhteisöt ennaltaehkäisevät 
väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä.

Viharikoksia ml. rikoksen tunnusmerkistön 
täyttävä rangaistavan vihapuheen paljastaminen 
ja tehokas tutkinta. Yhdenvertaisuuslaissa 
kiellettyä ihmisarvoa loukkaavaa puhetta ja tasa-
arvolain perusteella kiellettyä häirintää torjutaan. 
Uhreja tuetaan, viharikoksen sekä lainvastaisen 
puheen ja häirinnän vaikutukset uhrin 
viiteryhmään tunnistetaan.

1.

2.

3.

4.



Toimenpideohjelman yleiset tavoitteet 
–2023 2/2

Vähennetään väkivaltaisten ääriliikkeiden 
vaikutuksia paikallisiin yhteisöihin ja 
ympäristöihin.

Suomessa elävät ihmiset, erityisesti nuoret, 
kokevat yhteiskuntaan ja päätöksentekoon 
laillisin keinoin vaikuttamisen tehokkaaksi ja 
mielekkääksi. 

Väkivaltaisten ääriliikkeiden maailmakuva ja 
toiminta ei ole houkutteleva vaihtoehto. 

Viranomaisten ja järjestöjen tieto ja osaaminen 
väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisystä 
lisääntyy. 

5.

6.

7.

8.



1.

Ennalta ehkäistään 

väkivaltaista 

radikalisoitumista ja 

ekstremismiä

paikallisesti

Toimialojen rajat ylittävien 
asiakokonaisuuksien tavoitteet ja 
toimenpiteet 1/2

2.

Vahvistetaan

nuorten 

osallistumista 

väkivaltaisen 

radikalisoitumisen 

ennalta

ehkäisyyn

3.

Tunnistetaan

ja torjutaan 

väkivaltaisten 

ekstremististen

ryhmien toimintaan 

rekrytointia

4.

Torjutaan

propagandaa ja 

rangaistavaa 

vihapuhetta



5.

Edistetään

uskonnollisten 

yhteisöjen 

turvallisuutta ja 

osallistumista 

väkivaltaisen 

radikalisoitumisen 

torjuntaan

Toimialojen rajat ylittävien 
asiakokonaisuuksien tavoitteet ja 
toimenpiteet 2/2

6.

Huomioidaan

sukupuoli-

näkökulma 

väkivaltaisen 

radikalisoitumisen 

ja ekstremismin

ennalta 

ehkäisyssä

7.

Ehkäistään

vankiloissa 

tapahtuvaa 

radikalisoitumista ja 

vähennetään 

vapautuviin 

vankeihin liittyviä 

uhkia

8.

Kehitetään

koulutusta ja 

osaamista



• Miten eri organisaatiot kehittävät omaa 

toimintaansa, osaamistaan ja valmiuttaan 

väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin

ennalta ehkäisyssä

• Valmisteltu ko. organisaatioiden edustajien

toimesta

1. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin

ehkäisy sosiaali- ja terveystoimessa

2. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin

ehkäisy vastaanottojärjestelmässä

3. Poliisin toimet väkivaltaisen radikalisoitumisen ja 

ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi 

4. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin

ennalta ehkäisy opetustoimessa

Toimeenpanoon osallistuvien eräiden 
organisaatioiden tavoitteet ja toimenpiteet 
väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin
ennalta ehkäisemiseksi



Täytäntöönpano, seuranta ja raportointi

• Vuosittain täydentyvä 

täytäntöönpanosuunnitelma

̶ jokainen toimintaan osallistuva taho 
laatii omalta osaltaan ml. aikataulu 
ja tulosten arviointi/mittaaminen

• Toimijoiden suunnitelmat kootaan yhteen 

ja toiminta yhteen sovitetaan kansallisessa 

yhteistyöryhmässä 

• Toimeenpanosuunnitelmaan lisätään 

aikataulut ja tulosten 

arvointia/mittaamista koskevat tiedot

• Vuosittainen tulosraportti

• Raportointi oikeusvaltion kehittäminen ja 

sisäisen turvallisuuden 

ministerityöryhmälle



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



Kirkkokatu 12, Helsinki
PL 26, 00023 Valtioneuvosto

Vaihde 0295 480 171
kirjaamo@intermin.fi


