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Pelastakaa Lapset ry

• Pelastakaa Lapset ry on vuonna 

1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti 

sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee 

erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii 

edistämään lapsen oikeuksien toteutumista 

Suomessa ja maailmalla.

• Kansainvälinen Save the Children koostuu 30 

jäsenestä ja toimii lasten hyväksi yli 120 

maassa.



RadicalWeb-hanke (2019-2021)
• RadicalWeb-hankkeen tarkoituksena on ehkäistä 

nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa 

verkkoympäristössä ilmenevää ääriajattelua ja 

radikalisoitumista.

• Hankkeen pääpaino nuorisotyöntekijöiden sekä 

muiden nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten 

kouluttaminen ilmiöstä, ja siihen puuttumisesta sekä 

kasvotusten että verkossa.

• Nuorisotyöntekijöille järjestetään kasvokkaisia, päivän 

kestäviä koulutuksia. Koulutuksissa halutaan välittää 

ymmärrystä ilmiöstä, sen mahdollisista 

ilmenemismuodoista sekä sen kohtaamisesta.

• Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.





Radikalisoituminen: määrittelyä 

• (Väkivaltainen) radikalisoituminen, ekstremismi, ääriajattelu, terrorismi jne. 

– mitä sanaa pitäisi käyttää ja milloin?

• Sisäministeriön määritelmää mukaillen:



Radikalisoituminen: määrittelyä 

Ääriajattelu/ekstremismi: yhteiskunnan perusarvoja (kuten demokratiaa, 

ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, yhdenvertaisuutta, vapautta, suvaitsevaisuutta 

jne.) vastustava mustavalkoinen, autoritäärinen ajatusmaailma

Radikalismi: pyrkimys muuttaa yhteiskunnallisia oloja perustavanlaatuisella tavalla –

voi olla tai olla olematta väkivaltaista

Terrorismi: toimintaa, joka sisältää kansallisen lain tai kansainvälisen oikeuden 

vastaisia tekoja, väkivaltaa tai sillä uhkaamista ja levottomuuden tai pelon 

aiheuttamisen tavoittelua



Väkivaltainen radikalisoituminen prosessina

• Prosessilla tarkoitetaan kasvavaa sitoutumista 

väkivaltaiseen ajatusmaailmaan

• Jokainen prosessi on erilainen

• Ei suoraviivaista: radikalisoitunut voi muuttaa 

mielipiteitään ja tulla maltillisemmaksi 

• Ajatusten ja toiminnan suhde monimutkainen

• Laukaiseva tapahtuma voi olla osa prosessia

• Interventioiden, puuttumisen ym. kannalta tehokkain 

aika on radikalisaatioprosessin alku 





Mikä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle altistaa?

• Varoituksen sana: vedenpitäviä malleja väkivaltaiselle 

radikalisoitumiselle altistavista tekijöistä ei ole

• Polut väkivaltaiseen radikalisoitumiseen hyvin erilaisia

• Tutkimus monilta osin puutteellista & tutkijat usein erimielisiä 

• Ei ole vain yhtä profiilia haavoittuvaiselle/radikalisoitumiselle alttiille henkilölle - kaikki prosessit 

erilaisia

• Väkivaltaiselle radikalisoitumille altistavia tekijöitä kannattaa ajatella kaleidoskooppina, joka 

koostuu laajasta skaalasta yksilöpsykologisia / sosiaalisia / poliittisia / ideologisia / kulttuurisia ym. 

tekijöitä *



Vetotekijät: positiiviset asiat ja hyödyt, jotka kannustavat yksilöä mukaan 

liittymään ääriliikkeeseen 

- Kokemus johonkin kuulumisesta, lupaus kunnioituksesta, arvostuksesta, 

toveruudesta, yhteisöstä, merkityksestä, vallasta, seikkailusta – mahdollisuus olla 

sankari

Mikä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle altistaa?

Työntötekijät: negatiiviset sosiaaliset / kulttuuriset / poliittiset tekijät nuoren 

ympäristössä – työntävät pois yhteiskunnasta ja saavat etsimään vaihtoehtoista 

yhteisöä, identiteettiä, maailmankuvaa jne.  

- Kokemus sosiaalisesta/poliittisesta/taloudellisesta epäoikeudenmukaisuudesta, 

turhautuminen, vieraantuminen, pettymys demokratiaan, polarisaatio jne.



Mikä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle altistaa?



Mikä väkivaltaiselta radikalisoitumiselta suojaa?



Mikä väkivaltaiselta radikalisoitumiselta suojaa?



Verkon rooli ja vaikutukset





Tilanne Suomessa



Tilanne Suomessa
• Tapauksista suurin osa Helsingissä

• Yli puolet tapauksista liittyy äärioikeistoon

• Valtaosin spontaania katuväkivaltaa

• Tyypillisimmillään liikehdintä on edelleen rasististen skinheadryhmien toimintaa

• Näkyvimpänä Kansallissosialistinen Pohjoismainen Vastarintaliike ja Soldiers of Odin

• Toiseksi isoin ryhmä uskonnolla perusteltu väkivaltainen radikaali toiminta

• Turun puukotus 2017

• Arviolta n. 80 vierastaistelijaa

• Al-holin palaajat

• ”Periferian periferia”

• Kolmantena ryhmänä äärivasemmisto

• Enimmäkseen anarkistista ja antifasistista toimintaa – ei selkeitä ryhmittymiä

• Suurin osa Pohjoisen Vastarintaliikkeen vastaista väkivaltaa

• Yksinäiset sudet

• Ihannoivat e.m. ryhmien aatemailmaa tai muokkaavat oman ideologiansa useista ideologioista

• Koulusurmat 1981, 1989, 2007, 2008, 2019. 



Väkivaltainen ääriajattelu verkossa





Yhteistyötahot

.
Valtion tasolla: 

• Sisäministeriö vastaa ja koordinoi valtakunnallisesti tehtävää työtä 

radikalisoituminen estämiseksi.

• Moniammatillinen Kansallinen yhteistyöryhmä vastaa Kansallisen 

toimenpideohjelman (2019-2023) toimeenpanosta omilla aloillaan.

Alueellisella ja paikallisella tasolla:

• Ennalta ehkäisyn yhteistyöryhmät Helsingissä, Turussa, Tampereella ja 

Oulussa

• Ankkuriryhmät toimivat paikallisesti ja alueellisesti



Ankkuritoiminta

• Moniammatilliset tiimit        sosiaali-, nuoriso-, ja terveystoimen edustaja, poliisi

• Tukea matalalla kynnyksellä, varhaisessa vaiheessa ja yhteistyössä nuoren perheen kanssa.

• Ankkuritiimi toimii ympäri Suomen.

Yhteystiedot: https://ankkuritoiminta.fi/ankkuritoiminta-eri-poliisilaitoksilla

https://ankkuritoiminta.fi/ankkuritoiminta-eri-poliisilaitoksilla


Lainsäädäntö

• Nuorisolaki sekä Valtakunnallinen nuorisotyön-ja politiikan ohjelma

• Muita lainsäädäntöjä: 

 Väkivaltakuvauksen levittäminen (2011)

 Ei erittelyä vihapuheelle tai viharikokselle. Rikosnimikkeenä kunnianloukkaus, 

ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen.

 Terrorismirikollisuuteen liittyvät lait kirjattu Suomen rikoslakiin 

• Uuden toimenpideohjelman (2019-2023) kehitysmahdollisuudet





Mistä voi tunnistaa, että nuori on radikalisoitunut?

• Ei helppoja check-listejä

• Muutokset 

• Käytöksessä 

• Ystävyyssuhteissa

• Somekäytöksessä: mistä tykkää, mitä seuraa, mitä 
sananvalintoja käyttää

• Ongelmallinen käyttäytyminen voi johtua muustakin 
ongelmasta kuin radikalisoitumisesta: puuttuminen tärkeää!

Kun henkilö on erityisen haavoittuvaisessa asemassa, 
muutkin kuin ekstremistiryhmät voivat yrittää hyötyä 
hänestä



On osa tavallista nuoruutta, jos nuori…

• Väittelee usein puolustaakseen vakaumuksiaan ja käsityksiään ystäville ja perheelle

• Muuttaa ulkoista olemustaan (perinteiset vaatteet, parta, kalju pää, uskonnolliset symbolit, tatuoinnit)

• Ottaa kantaa ja osoittaa mieltään

• On erittäin kiinnostunut kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista

• Ilmaisee haluavansa olla aktiivisempi uskonnollisesti tai poliittisesti

• Omaksuu uuden (poliittisen tai uskonnollisen) ideologian, joka on yhteiskunnan arvojen mukainen

• Noudattaa erityistä ruokavaliota, joka perustuu poliittisiin tai uskonnollisiin vakaumuksiin

• Ilmaisee olevansa seikkailun tai jännityksen tarpeessa

• Osoittaa halua vastustaa yhteiskunnallista vääryyttä

Tällainen käytös viittaa identiteetin etsimiseen ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Se on tavallista nuorten käyttäytymistä: 
positiivista ja usein jopa toivottavaa. Tämän perusteella ei pitäisi olla huolta radikalisoitumisesta.

Toimenpide: Edellä kuvattu käytös antaa mahdollisuuksia nuoren positiiviselle huomioimiselle, tilan antamiselle ja 
ohjaavalle keskustelulle.

Perustuu RadarAdviesin ja Centre for the Prevention of 

Radicalisation Leading to Violencen rakentamiin malleihin.



On ongelmallista, jos nuori…

• Ilmaisee absoluuttista totuutta, paranoiaa tai äärimmäistä epäluottamusta (esim. viranomaisia kohtaan)

• Käyttäytyy tavalla, joka aiheuttaa perheen välien hiertymistä tai muita ongelmia sosiaalisissa suhteissa

• Alkaa eristäytyä perheestä ja/tai ystävistä

• Uskoo vahvasti ideologisiin salaliittoteorioihin

• Tuntee olevansa uhri ja tulevansa torjutuksi

• Pakkosyöttää jatkuvasti uskonnollisia ja ideologisia ajatuksia muille

• Hylkää koulun tai työpaikan säännöt sekä määräykset ideologisin, poliittisin tai uskonnollisin perustein

• Kieltäytyy osallistumasta ryhmätoimintoihin tai vuorovaikutukseen toisten kanssa näiden uskonnon, rodun, 
ihonvärin, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi

• Uskoo vahvasti olevansa oikeassa, ei kunnioita muita ja näkee maailman korostuneen mustavalkoisena

Tällainen käytös viittaa ongelmalliseen kehitykseen. Se voi johtaa altistumiseen tai herkistymiseen ekstremistisille ryhmille tai 
ideologioille. Henkilö voi joutua ääriliikkeiden propagandan tai värvääjien kohteeksi.

Toimenpide: Keskustele nuoren kanssa kunnioittavasti ja ystävällisesti; tarkista ovatko luulosi tosia. Kysy neuvoa 
kollegalta ja keskustele esimerkiksi nuoren lähipiirin kanssa.



On varoittavaa, jos nuori…

• Katkaisee välit perheenjäseniin ja/tai hyviin ystäviin muodostaakseen piirin, jossa on vain saman mielisiä 
henkilöitä

• Oikeuttaa väkivallan käytön ideologian puolustamiseen (uhkia vastaan); kehittää taistelijamentaliteetin

• Salaa uuden elämäntavan tai vakaumuksen perheenjäseniltä ja /tai hyviltä ystäviltä (verkossa tai reaalimaailmassa)

• Lähestyy yhä enemmän yksilöitä tai ryhmiä, jotka tunnetaan väkivaltaisesta ekstremismistä

• Käyttää symboleita, jotka yhdistetään tunnettuihin väkivaltaisiin ekstremistisiin ryhmittymiin

• Kiinnostuu pakkomielteisesti maailmanlopusta tai etnisistä/poliittisista/uskonnollisista konflikteista

• Ilmaisee mielipiteitään vihamielisesti ja aggressiivisesti muita henkilöitä tai ryhmiä kohtaan; dehumanisoi eli 
epäinhimillistää ihmisryhmiä

Varoittavaa: tällainen käytös saattaa kuvastaa väkivaltaisen radikalisoitumisen prosessia. Nuori pitää väkivaltaa oikeutettuna ja 
välttämättömänä toimintatapana oman ryhmän ulkopuolelta tulevaa uhkaa vastaan sekä dehumanisoi ihmisryhmiä. Hän 
ilmaisee paranoiaa ja epäluottamusta valtiovaltaa sekä muita auktoriteetteja kohtaan.

Toimenpide: Tällainen käytös saattaa vaatia nopeaa toimintaa: arvioi tilanteen kriittisyyttä ja tarvittavia toimenpiteitä 
yhdessä muiden tahojen (esim. kollegat, vanhemmat, koulu, tuttavat, sosiaalipalvelut, Ankkuri-tiimi) kanssa.



Toimi heti, jos nuori…

• Osallistuu väkivaltaiseen ekstremistiseen toimintaan (aineellisesti, taloudellisesti tai fyysisesti)

• Värvää henkilöitä väkivaltaiseen ääriliikkeeseen

• On yhteydessä verkossa tai reaalimaailmassa sellaisten henkilöiden ryhmään tai verkostoon, joka 
tunnetaan väkivaltaisen ekstremismin takia

• Vahvistaa omia vakaumuksiaan käyttämällä säännöllisesti väkivaltaisia ekstremistisiä internetfoorumeja ja 
verkkosivustoja

• Tekee tai suunnittelee väkivaltaisia tai vihamielisiä tekoja ideologisten motiivien innoittamana

• Opettelee tai tietää, kuinka aseita (tuliaseet, räjähteet jne.) käytetään

• Suunnittelee matkaa konfliktialueelle tai alueelle, jolla on tunnetusti aktiivisia väkivaltaisia ekstremistisiä
ryhmiä

Tämän osion tarkoitus on kuvata, mitä pitkälle edennyt väkivaltainen radikalisoituminen voi ääritapauksessa olla. 
Tällaiseen toimintaan on suhtauduttava kiireellisesti sekä mahdollisesti vaarallisena.

Toimenpide: Kerro huolenaiheistasi poliisille. Älä jää odottamaan.





Huolena nuoren radikalisoituminen?

• Tänä vuonna on julkaistu opas 

nuorten kanssa työskenteleville, 

joka käsittelee huolen puheeksi 

ottoa radikalisoitumiseen 

liittyen.

• Opas ja sen käyttöohjeet 

löytyvät täältä.

https://dialogikasvatus.fi/material/huolena-radikalisoituminen/




Lopuksi

• Lue lisää hankkeestamme:

• https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-

kotimaassa/kehittamistoiminta/radicalweb-hanke/

• Kysyttävää? Kaipaatko kevyttä iltalukemista 

väkivaltaisesta radikalisoitumisesta? 

radicalweb@pelastakaalapset.fi




