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Aluksi 

 Käsitteiden selkeä määrittely on olennaista 

 Kansallisessa toimenpideohjelmassa käytetään seuraavia: 

- Väkivaltainen ekstremismi viittaa siihen, että väkivaltaa 

käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se 

oikeutetaan aatemaailmalla perustellen. 

- Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi, jonka myötä 

yksilöt päätyvät käyttämään väkivaltaa tai uhkaamaan sillä tai 

oikeuttamaan se aatemaailmalla perustellen. 



Edellinen jatkuu 

- Aatemaailmalla tarkoitetaan jaettuja ajatusrakennelmia, joiden 
lähtökohtina ovat tulkinnat ihmisryhmistä, maailmasta, 
uskonnosta, ihmisten ja valtioiden välisistä suhteista, 
ihmisarvosta, pyhästä sekä ei-pyhästä tai vastaavista sekä 
yksilön toimintaa ohjaavista uskomuksista. 

- Terrorismi on aina väkivaltaista ekstremismiä, mutta kaikki 
väkivaltainen ekstremismi ei ole terrorismia. Terroristisessa 
tarkoituksessa tehdyt rikokset on määritelty rikoslaissa. 
Terroristinen väkivalta on kumouksellista, ja sen kohteena 
ovat valtiot ja kansainväliset järjestöt. Terrorismin tavoitteena 
on aiheuttaa vakavaa pelkoa väestössä laajasti.  



Mitä tiedetään? 

 Ei yhtä profiilia eikä yhteistä määrittävää tekijää 

 Radikalisoitumiseen johtava prosessi on moniulotteinen 

 Siihen voivat vaikuttaa useat samanaikaiset  taustatekijät 

kuten kokemukset, ideologia, sosiaaliset suhteet, väkivallan 

käyttöön liittyvät kokemukset, yksilölliset psykologiset tarpeet 

 Osalla Euroopassa toteutettuihin iskuihin syyllistyneistä oli 

taustalla vankilarangaistus tai yhdyskuntaseuraamus 
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Kansainvälinen näkökulma 

 Aktiivisina toimijoina Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan 

unioni, Euroopan neuvosto 

 EU:n lainsäädäntö (pääosin terrorismin näkökulmasta) 

 Ohjeita ja käsikirjoja julkaistu viime vuosina paljon 

 Projekteja, kokouksia, seminaareja, konferensseja 

 Verkostoja ja järjestöjä – esim. EU:n RAN P&P (Radicalisation 

Awareness Network Prison and Probation Working Group); 

Euroopan Neuvoston PC-CP – Council for Penological Co-

operation); EuroPris, CEP 

 



Kansallinen näkökulma 

 Sisäministeriön ”Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen 
ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma” 2016 

 Sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan 

 Yhteistyön ja tiedonvaihdon tärkeyden korostaminen 

 Viranomaisyhteistyötä, verkostoja (esim. Radinet ja sen Exit 
toiminta) 

 Lukuisia toimijoita: viranomaiset, järjestöt, yhteisöt 

 Työn keskiössä poliisin lisäksi opettajat, sosiaalityöntekijät, 
terveysalan ammattilaiset, nuorisotyöntekijät, järjestöt ja 
yhteisöt 



Rikosseuraamuslaitoksessa 

 Vantaan vankilan projekti (Elokuu 2016 – Helmikuu 2018)  

112 radikalisoitunutta henkilöä tunnistettu  

 Rikosseuraamuslaitoksen radikalisoitumisen ehkäisyn 

toimenpidelinjaukset tulossa 

 Useita opinnäytetöitä (esim. Laureassa Rikosseuraamusalan 

sosionomin tutkintoa varten) 

 



Koulutusnäkökulma 

 Koulutustarpeet ilmeisiä ja kiireellisiä (Risessä vastikään  
tehdyn osaamiskartoituksen ja myös Heunin tutkimuksen 
perusteella) 

 Koulutuksella ja yhteistyöllä väkivaltaista ekstremismiä 
vastaan –hanke (syksyllä 2017)  

 Verkkokurssi saatavilla Risen henkilöstölle (RSKK) 

 Alueellisia kouluttajia hyödynnetään jatkossa  

 ”Training the trainers” –koulutusta (European training on 
counter-radicalization) 

 VERA 2R (Violent extremism risk assessment) käytössä   



Pohdintaa 

 Politiikka (kansainvälinen ja kansallinen, myös paikallinen) 

 Polarisoituminen yhteiskunnassa 

 Syrjäytyminen (erit. monimuotoinen syrjäytyminen) 

 Median, tiedotuksen ja viestinnän rooli? 

 Tutkimustieto lisääntyy - Google scholarista 10 800 osumaa 
hakutermille ”prevention of radicalisation” 

 Vapaa tahto vs. vastuu omista teoista (HS marraskuun 
alussa) 

 ”Räätälöinti” olennaista koulutuksessa (eri ammattiryhmille 
erilaista koulutusta) 
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