
  

 

Arvoisa sisäministeri Maria Ohisalo,  

Koko olemassaolonsa ajan Amnesty on puolustanut ihmisten oikeutta osoittaa rauhanomaisesti 

mieltään, yhdistyä tärkeinä pitämiensä tavoitteiden taakse, ilmaista tyytymättömyyttään ja vaatia 

muutosta. Erityisen tärkeää perusvapauksien puolustaminen on nyt, kun kriittisiä ääniä hiljenne-

tään ja kansalaisyhteiskunnan tilaa kavennetaan eri puolilla maailmaa esimerkiksi mustamaa-

lauskampanjoilla ja terrorismilakeja väärinkäyttämällä.  

Suomessa kansalaisyhteiskunnan liikkumatila ja vapaus poliittiseen toimintaan on ollut korkealla 

tasolla. Yhteinen velvollisuutemme on varmistaa, että näin on myös jatkossa. Siksi joudumme 

kiinnittämään huomionne niihin lukuisiin ongelmakohtiin, joita sisäministeriön hiljattain julkaise-

maan Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2020 -raporttiin liittyy, sekä näiden puutteiden 

mahdollisesti vahingollisiin seurauksiin. 

Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sisäministeriön tilannekatsauksessa sitä, että ”väkival-

taa käytetään, sillä uhataan, siihen yllytetään ja kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla 

perustellen”. (Tilannekatsaus, s.14). Määritelmästä huolimatta raporttiin on otettu mukaan liikkei-

tä, jotka ovat sanoutuneet irti väkivallasta ja edellyttävät väkivallattomuuden periaatteita noudatet-

tavan kaikessa toiminnassaan. Esimerkiksi väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen sitou-

tuneet ilmasto-oikeudenmukaisuutta vaativat Ende Gelände - ja Elokapina -liikkeet on listattu 

katsauksessa, vaikka ne eivät täytä yhtäkään raportissa esitettyä ekstremististä liikehdintää kos-

kevaa kriteeriä. 

Tilannekatsauksessa ei tehdä selkeää eroa väkivaltaisen toiminnan ja väkivallattoman suoran 

toiminnan tai kansalaistottelemattomuuden välillä. Näyttää siltä, että raportissa ei kyetä erotta-

maan kansainvälisin sopimuksin suojattua mielipiteenilmaisua ja vapautta rauhanomaiseen ko-

koontumiseen rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta. Tilannekatsauksen johdannossa todetaan, että 

raportin tarkoituksena on ”helpottaa laajaa yleisöä, eri alojen ammattilaisia sekä järjestöjä tunnis-

tamaan ja ennalta ehkäisemään väkivaltaista ja radikalisoitumista ekstremismiä sekä ääriliikkei-

den toimintaa”. 

Otsikon ”Väkivaltainen ekstremismi – alueellinen tarkastelu” alla annetut esimerkit viittaavat kui-

tenkin monin paikoin väkivallattomaan toimintaan. Vaikka tarkoituksena lienee ollut vertailla eri 
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ryhmien toiminnan aiheuttaman uhan vakavuutta, yksioikoinen otsikointi ja ”ekstremismin” käyt-

täminen kattoterminä kuvaamaan erilaisia, myös rauhanomaisia ulkoparlamentaarisen toiminnan 

muotoja – alussa esitellyn määritelmän vastaisesti – on harhaanjohtavaa. Ekstremismi-termin 

käyttäminen tällä tavoin muistuttaa hälyttävästi muista maista tuttua terrorisminvastaista diskurs-

sia, joka mahdollistaa vallan väärinkäytökset epämieluisten poliittisten ajatusten leimaamiseksi ja 

tukahduttamiseksi sekä kansalaisyhteiskunnan liikkumavaran kaventamiseksi.  

Nämä räikeät ristiriidat yhtäältä raportin tarkoituksen ja otsikoinnin, ja toisaalta sen faktisten sisäl-

töjen välillä herättävät merkittäviä, raportin laadintaa koskevia kriittisiä kysymyksiä. Myös ministe-

riön johto irtisanoutui raportista valtiosihteeri Olli-Poika Parviaisen suulla Twitterissä 18.4.2020. 

Tämä asettaa katsauksen uskottavuuden yhä vahvemmin kyseenalaiseksi.  

Koska tilannekatsaukset toimivat taustana kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekst-

remismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmalle, on niiden yhteys opetus-, sosiaali- ja terveysalal-

la tehtäviin radikalisoitumista ehkäiseviin toimiin ilmeinen. On kohtuutonta olettaa, että katsausta 

hyödyntävät sosiaali- terveys- ja opetusalan ammattilaiset ehtisivät syventyä katsauksen sisältöön 

harhaanjohtavien otsikointien takana ja arvioida kokonaisuutta kriittisesti. Tämä epäjohdonmukai-

suus katsauksen otsikoiden ja sisällön välillä ei ole hyvän hallinnon periaatteiden mukainen ja 

saattaa vaarantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua väkivallattomaan poliittiseen toimintaan. 

Tällaisenaan tilannekatsaus on omiaan kasvattamaan vastakkainasetteluja, ei edistämään dialogia 

kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja viranomaisten välillä. 

Isossa-Britanniassa useiden väkivallattomien liikkeiden, kuten Greenpeacen, Extinction Rebel-

lionin ja eläinoikeusjärjestö Petan sisällyttäminen poliisin julkaisemaan, julkisen sektorin työnteki-

jöille suunnattuun terrorismin ennaltaehkäisyyn tähtäävään oppaaseen on herättänyt paljon kes-

kustelua. Osa oppaassa mainituista rauhanomaisista liikkeistä on harkinnut oikeustoimiin ryhty-

mistä. Ekstremismin epämääräinen määrittely on myös johtanut siihen, että viime vuosien aikana 

kymmeniä rauhanomaisten liikkeiden piirissä toimivia ympäristöaktivisteja on ohjattu terrorismia 

ehkäisevään, kiisteltyyn Prevent-ohjelmaan.  

Kehityskulkua, jossa vaihtoehtoisia, rauhanomaisuuteen ja väkivallattomuuteen sitoutuneita poliit-

tisia ajatusmalleja leimataan väkivaltaiseksi ekstremismiksi, voidaan pitää äärimmäisen vaaralli-

sena ja se tulee pysäyttää välittömästi.   

Sisäministeriön tilannekatsaus on leimaava ja saattaa vahingoittaa väkivallattomiin periaatteisiin 

nojaavia kansanliikkeitä. Vaadimme, että kaikki sellaiset liikkeet poistetaan raportista, ellei minis-

teriö osoita niiden käyttäneen väkivaltaa, uhanneen sillä, kannustaneen siihen tai oikeuttaneen 

sitä ideologiallaan. Ministeriön tulisi myös viestiä avoimesti raporttiin tehtävistä korjauksista, jotta 

jo nyt tapahtuneiden väärinkäsitysten vahingolliset seuraukset voidaan minimoida. 

Jäämme odottamaan vastaustanne ja asianmukaisia toimenpiteitä. Annamme mielellämme lisä-

tietoja Amnestyn näkemyksistä asiassa. 

 
Ystävällisin terveisin, 
 
 
 
 
 
Niina Laajapuro 
Ihmisoikeustyön johtaja 
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