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Ääriajattelu ja puheeksi ottaminen nuorisotyössä / 
Julkisten tilojen nuorisotyön verkoston tapaaminen 17.11.2022

RadicalWeb-hanke (2019-2023)
• RadicalWeb-hankkeen tarkoituksena on ehkäistä 
nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavaa 
verkkoympäristössä ilmenevää ääriajattelua ja 
radikalisoitumista.
• Hankkeen pääpaino on nuorisotyöntekijöiden sekä 
muiden nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten 
kouluttaminen ilmiöstä, ja siihen puuttumisesta sekä 
kasvotusten että verkossa.
• Nuorisotyöntekijöille järjestetään koulutuksia, joissa 
halutaan välittää ymmärrystä ilmiöstä, sen mahdollisista 
ilmenemismuodoista sekä sen kohtaamisesta.
• Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Mitä sinulle tulee mieleen 
sanasta ekstremismi?

Ilmiöstä pähkinänkuoressa
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Tilanne Suomessa
• Väkivaltainen äärioikeisto suurimpana 

ryhmittymänä kaikkialla Suomessa
• Uskonnolla perusteltu väkivaltainen radikaali 

toiminta liittyy useimmin radikaali-islamistiseen 
ideologiaan ja päämääriin, joita ajavat yksittäiset 
toimijat ja/tai pienryhmät

• Väkivaltaisen äärivasemmiston toiminta 
enimmäkseen anarkistista ja antifasistista - ei selkeitä 
ryhmittymiä tai kovin järjestäytynyttä

• ”Yksinäiset sudet”
• Koulusurmat

Sisäministeriö: Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2020

Kuvitus: Helena Vizcaino

Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi
• Prosessilla tarkoitetaan kasvavaa sitoutumista väkivaltaiseen ajatusmaailmaan
• Jokainen prosessi on erilainen

• Ei suoraviivaista: radikalisoitunut voi muuttaa mielipiteitään ja tulla maltillisemmaksi
• Laukaiseva tapahtuma voi olla osa prosessia

• Interventioiden, puuttumisen ym. kannalta tehokkain aika on
radikalisoitumisprosessin alku – varhainen puuttuminen!

• Ajatusten ja toiminnan suhde on monimutkainen
• Toiminnan radikalisoituminen

vrt. ajatusten radikalisoituminen

Ekstremismi ajatusrakennelmana
• Ytimessä vahva ulkoryhmä-

sisäryhmä ajattelu
• Tarjoaa viitekehyksen 

myöhemmälle 
radikalisoitumiskehitykselle

• Varoituksen sana: 
kuitenkin ihmiselle 
tyypillinen ja hyvin 
perustavanlaatuinen tapa 
hahmottaa maailmaa

Benjamin & Vallinkoski (2021): Huolena radikalisoituminen?

Tunteet validoivat ja 
toimivat ajatusten 
moottorina

Asenteiden 
ehdottomuus ja 
musta-valkoisuus

Huolenaiheet ja 
uskomukset luovat 

äärimmäisiä uhkakuvia

Ajattelun vinoumat 
vahvistavat luotua 

maailmankuvaa

Mikä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle altistaa? 

RAN Issue Paper 04/01/2016: The Root Causes of Violent Extremism

• Ei ole vain yhtä profiilia – jokainen prosessi 
erilainen!

• Radikalisoitumiselle altistavia tekijöitä kannattaa 
ajatella kaleidoskooppina, joka koostuu laajasta 
skaalasta psykologisia, sosiaalisia, poliittisia, 
ideologisia ja kulttuurillisia veto- ja 
työntötekijöitä

• Varoituksen sana: vedenpitäviä malleja 
altistavista tekijöistä ei ole

• Radikalisoitumispolut hyvin yksilöllisiä
• Tutkimus monilta osin puutteellista & tutkijat 

usein erimielisiä 
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Riski- ja suojatekijät

RAN Issue Paper 04/2016: The Root Causes of Violent Extremism
RAN Issue Paper 04/2018: Protective and promotive factors building resilience against violent radicalisation

Yksilö

Poliittinen

Ideologinen

Identiteetti

Rekrytointi

Ryhmä

Sosiaalinen

Demokraattinen
kansalaisuus 

Uskonnollinen 
tietoisuus

Osallisuus

Perheen tuki

Autonomia

Sosiaaliset 
selviytymis-

taidot
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Verkkomaailman vaikutukset

Propaganda Sisältökuplat & 
kaikukammio

Rekrytointi
Mallioppiminen

Kuvitus: Helena Vizcaino

Mistä voi tunnistaa, että nuori on radikalisoitunut?
• Ei helppoja check-listejä
• Olennaista muutokset

• Ajattelussa ja puhetavoissa
• Käytöksessä ja ystävyyssuhteissa

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

• Kun henkilö on erityisen haavoittuvaisessa asemassa, 
muutkin kuin väkivaltaiset ääriliikkeet voivat yrittää 
hyötyä hänestä

Huolen puheeksi 
ottaminen
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Kuumaa

www.answergarden.ch/2868155

Kylmää!  

https://answergarden.ch/2868167

Ajatusrakennelman käyttö keskustelun pohjana

• E.m. huolenaiheet, tunteet, asenteet ja ajattelumallit saattavat 
kertoa ekstremistisen orientaation omaksumisesta.

• Keskustelussa selvitetään:
• kuinka vahvasti nämä ovat kietoutuneet nuoren 

identiteettiin
• kuinka “syvällä” hän vaikuttaa olevan ideologiassa ja 
• kuinka paljon siihen liittyvät ajatukset hallitsevat nuoren 

arkielämän valintoja &käyttäytymistä
• kenen kanssa nuori keskustelee asiasta sekä tiedonlähteet 

katsomuksen omaksumiselle
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Keskustelun erityispiirteitä
• Nuoren identiteetti voi olla kietoutunut ideologian 

ympärille
 ideologian haastaminen voidaan kokea 

henkilökohtaisena hyökkäyksenä
• Faktat eivät usein toimi - ajatuksia ei kannata yrittää oikoa 
• Vältä oman arvomaailman esille tuomista, ja sarkasmia tai 

ironiaa
 Voi tuntua nuoresta vähättelyltä, ja rikkoa 

luottamuksen ilmapiirin

Keskustelun rakentaminen 
Huolen herääminen

• Huolen puheeksi 
ottaminen & 
siitä keskustelu

• Oireiden syiden 
kartoittaminen 
nuoren kanssa

Arvio oireilun syystä

• Huoli on 
aiheeton tai 
keskustelu on 
riittävää

• Muu huolenaihe
• Radikalisaatio
• Nuori kieltäytyy 

keskustelemasta 
tai kartoitus ei 
onnistu

Jatkotoimenpiteet

• Yhteydenpito 
nuoreen & ole 
tavoitettavissa

• Yhteys poliisiin, 
konsultaatio tai 
ilmoitus

• Ilmoitus 
lastensuojeluun

Huolenaiheet & toimijuus  
• Lämmittelykysymykset
• Oireilun syitä kartoittavat kysymykset
• Ekstremististä orientaatiota kartoittavat kysymykset:

Huolenaiheita kartoittavat kysymykset
 Toimijuuteen/aktiivisuuteen liittyvät kysymykset
 Tunteiden identifiointi
 Symbolien kantaminen
 Ajattelun jäsentyminen ja suhde tietoon

• Jatkotoimenpiteisiin liittyvät kysymykset

Asiantuntijapuheenvuoro 
Onni Sarvela 
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Puuttuminen ja huolen puheeksi ottaminen

• Varhainen puuttuminen on tärkeää radikalisoitumisen ehkäisyssä –
luota intuitioosi ja tunteeseen joka sinulle tulee nuoria kohdatessa.

• Nuorille on tärkeää, että heillä on turvallinen aikuinen jolle puhua, ja 
joka kohtaa hänet omana itsenään 

• Kohtaaminen on erityisen merkittävää – yksikin hyvä suhde 
välittävään aikuiseen ja jopa yksi keskustelu voi olla käänteentekevää 

Perustuu Benjamin ja Vallinkoski: Huolena radikalisoituminen?-oppaan malliin

Puuttuminen ja huolen puheeksi ottaminen

• Kysy nuoren kuulumisia neutraalilla ja rauhallisella tavalla, ehdottaen 
kahdenkeskeistä keskustelua. 

• Arvostava, ystävällinen ja utelias kohtaaminen on tuloksellisempaa 
kuin nuoren hyssytteleminen ongelmallisten ajatusten tai sanojen 
äärellä.

• Pyri aina dialogiin. Kumpikaan ei ole siinä tilanteessa oikeassa tai 
väärässä, vaan tässä keskustelussa molemmat pyrkivät ymmärtämään 
toisiaan. 

Rakentavan keskustelun 5K:ta
• Kiinnostuminen

• Kiinnostu nuoren ajatusmaailmasta ja siihen liittyvistä tunteista
• Kysyminen 

• Kysy avoimia kysymyksiä pyrkiäksesi ymmärtämään nuoren maailmankuvaa 
paremmin

• Kuunteleminen
• Keskity kuuntelemaan mitä nuori kertoo, myös kehonsa kielellä

• Kannustaminen
• Kannusta nuorta kertomaan ajatuksistaan ja kokemuksistaan

• Kunnioittaminen
• Kunnioita nuorta yksilöllisenä, arvokkaana ihmisenä
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Kommentteja & 
kysymyksiä

Lopuksi

• Lue lisää hankkeestamme:
• https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-

kotimaassa/kehittamistoiminta/radicalweb-hanke/

• Kysyttävää? Kaipaatko kevyttä iltalukemista 
väkivaltaisesta radikalisoitumisesta? 
radicalweb@pelastakaalapset.fi

Lämmin kiitos! 
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