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Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta 
ehkäisyn kansallisen yhteistyöryhmän asettamispäätös 

Sisäministeriö on tänään asettanut väkivaltaisen radikalisoitumisen ja 
ekstremismin ennalta ehkäisyn kansallisen yhteistyöryhmän.  

Toimikausi 

1.4.2020- 31.12.2023.  

Tausta 

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn merkitys on 
kasvanut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kansainvälisen 
kokemuksen mukaan tehokas väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin 
ennaltaehkäisy edellyttää selkeää kansallista koordinaatiota ja laajaa 
yhteistyötä eri viranomaisten ml. paikalliset viranomaiset, järjestöjen ja 
yhteisöjen kanssa. Suomessa ennalta ehkäisevää työtä on tehty 
suunnitelmallisesti vuodesta 2012 lähtien, jolloin vahvistettiin ensimmäinen 
kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn 
toimenpideohjelma. Valtioneuvosto teki päätöksen uudesta, järjestyksessä 
kolmannesta, kansallisesta toimenpideohjelmasta 19.12.2019.  

Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti sisäministeriö 
koordinoi valtakunnallisesti väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin 
ennalta ehkäisyä. Valtakunnallisesti ennalta ehkäisevää työtä kehittää, 
koordinoi ja johtaa sisäministeriön asettama kansallinen yhteistyöryhmä. 
Kansallisen yhteistyöryhmän jäsenet edustavat asian kannalta keskeisiä 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sekä järjestöjä.  

Tavoitteet 

Kansallinen yhteistyöryhmä kehittää, koordinoi ja johtaa väkivaltaisen 
radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyä, jonka tavoitteena on  

 vähentää ekstremististä aatemaailmalla perusteltua väkivaltaa ja sen 
uhkaa, 

 edistää yhdenvertaisuuden, sananvapauden ja muiden 
perustuslaillisten oikeuksien toteutumista, 

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

 edistää viharikosten, ml. rikoksen tunnusmerkistön täyttävä 
rangaistava vihapuhe, tehokasta paljastamista ja tutkintaa, 
yhdenvertaisuuslaissa kielletyn ihmisarvoa loukkaavan ja tasa-arvolain 
perusteella kielletyn häirinnän torjuntaa, parantaa uhrin tukea sekä 
sitä, että viharikosten, lainvastaisen puheen ja häirinnän vaikutukset 
uhrin viiteryhmään tunnistetaan,  

 vähentää väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnan kielteisiä vaikutuksia 
paikallisiin elin- ja asuinympäristöihin,  

 edistää sitä, että Suomessa elävät ihmiset, erityisesti nuoret, kokevat 
yhteiskuntaan ja päätöksentekoon vaikuttamisen laillisin keinoin 
tehokkaaksi ja mielekkääksi eikä väkivaltaisten ääriliikkeiden 
maailmankuva ja toiminta ole houkutteleva vaihtoehto sekä 

 lisätä viranomaisten ja järjestöjen tietoa ja osaamista väkivaltaisen 
ekstremismin ennalta ehkäisystä 

Tehtävä 

Kansallisen yhteistyöryhmän tehtävänä on: 

1. Varmistaa valtioneuvoston 19.12.2019 tekemän periaatepäätöksen 
toimeenpano kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti koordinoimalla 
toimeenpanoa, seuraamalla ja arvioimalla tuloksia sekä tekemällä 
ehdotuksia siitä, miten toimeenpanoa tulisi kehittää sen 
varmistamiseksi, että toimenpideohjelmassa asetetut tavoitteet 
saavutetaan.  

2. Kehittää väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisyä 
lisäämällä tietoa ja tietoisuutta väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja 
ekstremismistä. 

3. Levittää ennalta ehkäisyn hyviä kansallisia ja kansainvälisiä käytäntöjä 
ja edistää asiaan liittyvän koulutuksen järjestämistä.   

4. Koota vuosittain tiedot toimenpideohjelman toimeenpanosta ja 
raportoimalla tuloksista.  

5. Seurata väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kehitystä, 
siihen liittyviä uusia ilmiöitä ja tutkimusta kansainvälisesti ja 
kansallisesti. 

6. Kehittää väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvää 
viestintää.  

7. Muut sille osoitetut tehtävät.  

Organisointi 

Kansallisen yhteistyöryhmän kokoonpano on seuraava:  

Kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, SM, puheenjohtaja 

Poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, SM, varapuheenjohtaja 
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Johtava asiantuntija Johanna Puiro, SM 

Neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde, STM 

Eritysasiantuntija Minna Viuhko, STM, varajäsen 

Suurlähettiläs, johtava asiantuntija Päivi Kairamo, UM 

Kehityspolitiikan neuvonantaja Olli Ruohomäki, UM, varajäsen 

Erityisasiantuntija Mika Junninen, OM 

Ylitarkastaja Peter Kariuki, OM, varajäsen 

Ylitarkastaja Marja Pulkkinen, OKM 

Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen, Poliisihallitus 

Erityisasiantuntija Annika Finnberg, Rikosseuraamuslaitos 

Erityisasiantuntija Sami Peltovuoma, Rikosseuraamuslaitos, varajäsen 

Erikoistutkija Eero Pietilä, Suojelupoliisi 

Tutkija Hanna Nykänen, Suojelupoliisi, varajäsen 

Opetusneuvos Satu Honkala, OPH 

Opetusneuvos Kristina Kaihari, OPH, varajäsen 

Kehittämispäällikkö Merja Mikkola, THL 

Ylitarkastaja Kati Vahtera, Maahanmuuttovirasto 

Ylitarkastaja Jaana Karhu, Maahanmuuttovirasto, varajäsen 

Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Suomen Kuntaliitto 

Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto, varajäsen 

Turvallinen Helsinki -verkosto (Helsingin paikallinen yhteistyöryhmä) jäsen ja 
varajäsen nimetään myöhemmin 

Rikostarkastaja Konsta Korhonen, Oulun yhteistyöverkosto 

Vanhempi rikoskonstaapeli Tero Luukkonen, Oulun yhteistyöverkosto, 
varajäsen 

Riskienhallintapäällikkö Heikki Vähäkuopus, Turun yhteistyöverkosto 

Erityisasiantuntija Ritva Jykelä, Turun yhteistyöverkosto, varajäsen 

Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula, Tampereen 
yhteistyöverkosto 

Riskienhallinnan asiantuntija Juha-Matti Mäkitalo, Tampereen kaupunki, 
varajäsen 

Erityisasiantuntija Milla Perukangas, Kirkon Ulkomaanapu 

Projektikoordinaattori Habiba Ali, Kirkon Ulkomaanapu, varajäsen 

Diakoniajohtaja Ilkka Kantola, Diakonissalaitos 

Projektipäällikkö Oussama Yousfi, Diakonissalaitos, varajäsen 

Hankesuunnittelija Annukka Kurki, Pelastakaa Lapset ry 

Hankesuunnittelija Veera Tuomaala, Pelastakaa Lapset ry, varajäsen 
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Mina Bahmanpour, Mahdin Nuoret, jäsen 

Rahim Alizada, Mahdin Nuoret, varajäsen 

Kosar Mahmoodi, Turun Nuorten Muslimien Foorumi NMF 

Salman Gadid, Turun Nuorten Muslimien Foorumi, NMF 

 

Asiantuntijajäsenet: 

Yliopistonlehtori Leena Malkki, Helsingin yliopisto 

Tohtorikoulutettava Katja Vallinkoski, Helsingin yliopisto 

 

Varajäsenet voivat osallistua kokouksiin vaikka varsinainen jäsen olisi paikalla.  

 

Kustannukset ja rahoitus 

Työ tehdään virkatyönä. Työhön osallistuva organisaatio vastaa työstä aiheutuvista 
kustannuksista, ellei muuta sovita. 
 

 

 

 

Kansliapäällikkö   Kirsi Pimiä 

 

Osastopäällikkö   Tero Kurenmaa 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 09.04.2020 klo 17:08. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

 

 

 

  
  
Jakelu  Kansallisen yhteistyöryhmän jäsenet ja varajäsenet 

  
Tiedoksi  Sisäministeri Maria Ohisalo 

Erityisavustaja Sami Kerman 
Erityisavustaja Emilia Laaksonen 
Ministeriön osastot ja erilliset yksiköt 
SM johdon sihteerit 
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Suojelupoliisi 
Poliisihallitus 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Oikeusministeriö 
Ulkoasiainministeriö 
Opetushallitus 
Suomen Kuntaliitto 
Rikosseuraamuslaitos 
Maahanmuuttovirasto 
Oulun poliisilaitos 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 
Helsingin kaupunki 
Turun kaupunki 
Tampereen kaupunki 
Oulun kaupunki 
Kirkon ulkomaanapu 
 

 


