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Trendejä

• Toimintatavat väkivallan tekemiselle monipuolistuvat

• Rajapinnat ’terrorismin’ vs ’ sodan’ sekä ’kapinan’ vs
’rikollisen toiminnan’ välillä hämärtyvät

• Tilanteet Lähi-idässä (erityisesti Irak, Syyria, Jemen) ja 
Eteläisessä Aasiassa (AfPak) sekä Somaliassa ja 
Sahelissa vaikuttaa siihen, että toimintaympäristö 
väkivaltaisella jihadismille ja sen kasvulle on suotuisa

• ’Hallitsemattomat alueet´ lisääntyvät koko ajan…..



Jihadismin sydänmaat

Daesh (ISIS) 

Alueella toimii useita muitakin 
jihadistiryhmiä. Näitä ovat esimerkiksi 
Tora Bora Jihadi Front, Hezb-e-Islami, 
Fedayi Karwan, Siashpushan taistelijat, 
al-Qaida, Tehrik-e Taleban Pakistan 
(TTP), Lashkar-e Islam, Jamaat ul-
Ahrar, Junud-e Khorasan, sekä Amr bil
Ma’ruf wa Nahi an al-Munkar. 



Trendejä

• Teknologian kehitys – mahdollistaa terroristien 
kommunikaatiota, rekrytointia, logistiikka ja 
tappavuutta -> terroristit kykenevät paremmin 
peittämään ja hämäämään toimintaansa

• Konventionaalisen aseistuksen leviäminen 
mahdollistuu paremmin; WMD skenaariot nousevat, 
mutta WMDisruption edelleen todennäköisempää

• Al-Qaida johtoinen terrorismi atomisoituu
jihadistiseksi toiminnaksi -> radikaali-islamistisen 
terrorismin kolmas aalto meneillään



Trendejä

- Sunni-shia vastakkainasettelu syvenee 

entisestään - Iranin ja Saudien proxy-sota jatkuu

- Hatred gone global – radikaali-islamistinen 

terrorismi is here to stay!



Trendejä ja modus operandin 
kehityssuuntia

• Verkostoiduista iskuista ’yksinäisiin susiin’ – jälkimmäiset nousussa

• Daesh inspiroi iskuja  (Sunni-islamismi kuitenkin lähteenä)                     Niittokone

• Räjähteitä (Asetoniperoksiini TAPT) – ohjeet löytyvät Inspire ja Daqip lehdistä) ja 
automaattiaseita; veitsiä ja tylppiä instrumentteja; sekä huolellisesti suunniteltuja 
komplekseja iskuja (multiplier effect) että spontaaneja tapahtumia

• IEDt ja autopommit ovat tulevaisuudessa mahdollisia myös Euroopassa?

• Entä kemialliset ja biologiset aseet? Kidnappaukset vangittuja taistelijoita vastaan? 
Lennokit? Radio-ohjattavat laitteet? Tuhopoltot?

• Kaikki EU maat, jotka ovat osa anti-Daesh liittoumaa ovat legitiimejä kohteita

• Pehmeät kohteet preferenssinä –kriittinen infrastruktuuri ei erityisenä kohteena; ei 
myöskään  kyberhyökkäykset (vrt. terrori on ensisijaisesti symbolista 
kommunikaatiota!)













Islamistinen terrori 
Euroopassa

Radikaali-islamistisen terrorin 
uhrit Euroopassa vuonna 2016

Kuolleet Loukkaantuneet

145         686
Maat

Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Belgia, 
Itävalta, Tanska, Venäjä

Tekotavat

Räjähteet, rekka-auto väkijoukkoon, 
ampuminen, puukotus



Daeshin ideologinen tausta

• Jihadi-salafismi (al-Salafiyya al-Jihadiyya) = ideologinen virtaus Sunni 
islamin sisällä – globaali verkosto uskonoppineita, webbisivustoja, julkaisuja
ja sosiaalista mediaa

• Ääritulkintaa, esimodernia teologiaa,  tawhid (Jumaluuden ykseys), shirk 
(epäjumalat/polyteismi) >  suhtautuminen Shia muslimeihin + 
demokraatteihin



Jäljet johtaa sylttytehtaalle

• Wahhabismi – Abd al Wahhab (v. 1703-1792)

• Abu Bakr al-Bagdadi – uskovaisten emiiristä kalifiksi

• Abu Muhammad al-Adnani – Daesh spokesman 22.9.2014 kehotus 
iskemään vääräuskoisia vastaan

• Al-Qaida (’vasemmisto’) – Daesh (’oikeisto’) – ylenpalttinen Takfir-käsitteen 
käyttö

• ’Offensive jihad’ – salaliittoteoria USA + Iran + sekulaarit arabihallinnot 
haluavat rajoittaa Sunni muslimien valtaa Lähi-idässä











Radikalisoitumisen polusta ja 
profiileista

• 4 vaihetta

1. eristäytyminen

2. identiteetin muuttaminen

3. indoktrinaatio ’me’ ja ’muut’

4. muiden epäinhimmillistäminen

• ’Yksinäisten susien’ profiileista



Tulevaisuus

• Terrorismin uhka on vakavampi kuin koskaan 
aiemmin

• Yksinäiset toimijat (vrt. Turun puukotusisku)

• Konfliktialueilla (Lähi-itä, Afganistan, Pohjois-Afrikka, 
Afrikan sarvi) tapahtuvat muutokset ovat suoraan 
kytköksissä radikaali-islamistisen terrorismin 
kehitykseen

• Suomessa 86 konfliktialueille matkustanutta – 15-25 
kuollutta – 20 palaajaa





Tulevaisuus

• Taistelutoveruus + pienryhmät + solut

• Flashbacks (takaumat) siitä mitä tapahtui ja koki Kalifaatin
alueella ja aikana ja mitä tapahtui

• ISIS Perverssiä ’sankaruutta’ ihannoiva kuolemankultti

• Elämme aikakautta, jossa ideat & narratiivit ylittävät rajat –
’islamistisen nurkkakuntaisuuden taskut’ yhdistyvät SOME:n
kautta – ’purveyors of hate’

• Radikaali-islamistinen terrorismi tuottaa liberaalille

arvomaailmalle haastetta  vuosikymmeniksi

eteenpäin!


