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The objective of our study was to determine Eastern Uusimaa Vantaa Police District's and
Vantaa child protection workers' ability in their work to identify extremism or radicalized behavior as symptoms of young people's criminal background among children and youth under
the age of 18. In addition, we examined experiences of cooperation between authorities and
asked about wishes for training and for development of authority cooperation in young people's violent extremism prevention.
Our study is work-oriented research and development, and it has features of developmental
work research. The theoretical framework of our study includes a report on the Ministry of
the Interior’s Internal Security Programme in prevention of young people's violent extremism
and its draft measures. In addition, we have described the preventive and multi-professional
work of the police and social work. It is also a compact information package on violent extremism, its occurrence, radicalization, and extremist crime prevention at the national and
local level, and in the area of the city of Vantaa. The research data was collected in a qualitative survey and as analysis method we used theory guiding content analysis. Data collection
was carried out with a Webropol query by e-mail in December 2014. The survey was sent to a
total of 147 Eastern Uusimaa Police Department, Vantaa Police investigators and child protection workers.
The results of our study show that the Vantaa police and social work professionals recognize
extremism among their young customers. However, all of the respondents felt that they
needed more training on the identification of the phenomenon, and situation reports of the
Vantaa area. Several respondents were also willing to participate in the preventive work. The
cooperation of authorities in violent extremism prevention is in its early stages and needs to
be developed in Vantaa.
The survey results can be used in the planning of preventive work and the shaping of new
practices. Our study will help the employees working with young people by increasing their
skills and ability to see the violent behavior on a larger scale, so that the young person would
get right-sided and sufficient help from the right person at the right time. The most important proposals were identified to be the organizing of training, the establishment of a local cooperation group in accordance with internal security operational program and introduction of a multi-professional working method for preventing violent extremism prevention of
young people in Vantaa.

Keywords: multi-professional cooperation, prevention, violent extremism, internal security,
illegal activity of young people

Sisällys
1

JOHDANTO ............................................................................................ 7

2

KEHITTÄMISYMPÄRISTÖ ........................................................................... 10
2.1

Globaali ympäristö ....................................................................... 10

2.2

Yhteiskunnallinen ympäristö ........................................................... 11

2.3

Sisäinen turvallisuus ..................................................................... 12

2.4

Väkivaltaisen ekstremismin toimenpideohjelma ................................... 13
2.4.1 Kansallinen yhteistyöverkosto ................................................. 15
2.4.2 Paikallinen yhteistyö............................................................. 15

3

2.5

Itä-Uudenmaan poliisilaitos ............................................................ 16

2.6

Vantaan kaupunki ........................................................................ 17

2.7

Lastensuojelu ............................................................................. 18

MONIAMMATILLINEN JA ENNALTA EHKÄISEVÄ YHTEISTYÖ .................................. 20
3.1

Moniammatillinen ja ehkäisevä työ lastensuojelussa .............................. 20

3.2

Moniammatillinen ja ehkäisevä työ Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella .......... 21

3.3

Ennaltaehkäisevä työ väkivaltaisen ekstremismin osalta ......................... 23

4

NUORTEN LAITON YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA .......................................... 25

5

VÄKIVALTAINEN EKSTREMISMI.................................................................... 27

6

5.1

Määritelmät ............................................................................... 27

5.2

Miksi radikalisoidutaan? ................................................................. 28

VÄKIVALTAINEN EKSTREMISMI RIKOLLISUUTENA .............................................. 31
6.1

Äärioikeistolainen ekstremismi ........................................................ 32

6.2

Äärivasemmistolainen ekstremismi ................................................... 33

6.3

Väkivaltainen ääri-islam ................................................................ 33

6.4

Yksinäiset toimijat ....................................................................... 35

7

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS ..................................................................... 37

8

TUTKIMUSASETELMA ............................................................................... 39

9

8.1

Tutkimuskysymykset ..................................................................... 39

8.2

Menetelmä ................................................................................. 39

8.3

Aineisto .................................................................................... 40

8.4

Kyselylomake ............................................................................. 40

8.5

Analysointi ................................................................................. 41

8.6

Luotettavuus ja eettisyys ............................................................... 43

TULOKSET ........................................................................................... 44
9.1

Taustatiedot .............................................................................. 44

9.2

Ekstremismin tunnettavuus ja tietolähde ............................................ 45

9.3

Ekstremismin tunnistettavuus asiakkaiden keskuudessa .......................... 46

9.4

Yhteistyö viranomaisten välillä ........................................................ 51

9.5

Koulutus ja kehittämistarpeet Vantaalla ............................................ 56

10

JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................. 58
10.1 Väkivaltainen ekstremismi Vantaalla ................................................. 58
10.2 Koulutus .................................................................................... 59
10.3 Viranomaisyhteistyö ..................................................................... 59

11

KEHITTÄMISEHDOTUKSET ......................................................................... 60
11.1 Koulutuksen järjestäminen ............................................................. 60
11.2 Paikallisen yhteistyöryhmän perustaminen .......................................... 60
11.3 Moniammatillisen toimintamallin käyttöönotto Vantaalla ........................ 61

12

POHDINTA ........................................................................................... 63

Lähteet .................................................................................................... 65
Taulukot ................................................................................................... 71
Liiteet ...................................................................................................... 72
Liite 1 Poliisin aineisto .......................................................................... 72
Liite 2 Lastensuojelun aineisto ................................................................ 82
Liite 3 Poliisihallituksen tutkimuslupa ....................................................... 91
Liite 4 Vantaan kaupungin tutkimuslupa ..................................................... 94
Liite 5 Saatekirje ................................................................................. 96
Liite 6 Muistutuskirje ........................................................................... 97
Liite 7 Kyselylomake ............................................................................. 98
Liite 8 Sisäasiainministeriön kansallinen toimenpideohjelma ........................... 102

1

JOHDANTO

Vuonna 2014 julkisissa tiedotusvälineissä nousi esiin ekstremistinen väkivalta. Syyrian kärjistynyt tilanne ja jatkuvat konfliktit, jihad- taistelijoiksi lähteneet suomalaiset aikuiset ja nuoret, Pariisin ja Tanskan terroristi-iskut sekä Helsingin yliopistoon kohdistunut iskusuunnitelma
tulivat meidän kaikkien tietoisuuteen. Radikalisoituminen ja väkivallan käyttö siirtyivät entistä enemmän sosiaalisessa mediassa kirjoittelusta ja puheista käytännön väkivaltaisiin tekoihin. Kesäkuussa 2014 Suojelupoliisin laatimassa uhka-arviossa väkivallantekojen uhan arvioitiin kohonneen myös Suomessa.
Väkivaltaisen ekstremismin kansainvälistyminen lisää ennaltaehkäisyn haasteita. Kansainvälistyminen voi radikalisoida sekä kotimaisia ääriliikkeitä että yksittäisiä henkilöitä. Vaikka väkivaltaisista ääriliikkeistä johtuvan laajamittaisen väkivallan, kuten terrori-iskun, riski on viranomaisten arvioiden mukaan Suomessa vielä pieni, on ollut havaittavissa sellaisten henkilöiden
määrän kasvua, jotka ovat kiinnostuneita väkivaltaisesta ääri-islamistisesta toiminnasta. Tällä
hetkellä yli 60 henkilön arvioidaan matkustaneen Suomesta Syyriaan konfliktin aikana, osallistuakseen taistelutoimintaan radikaali-islamistisen ryhmittymän joukoissa.
Vielä ei ole näyttöä siitä, että tällaiset henkilöt takaisin Suomeen palattuaan pyrkisivät käyttämään väkivaltaa, mutta altistumisen radikaalin järjestön vaikutuspiirille ja sotakokemuksille voidaan olettaa nostavan tätä riskiä. Lisäksi Suomessa on muita valtioita sekä uskonnollisia
intressejä edustavia kohteita ja kansainvälisiä tapahtumia, joihin kohdistuu normaalia korkeampi uhka niin terroristijärjestöjen kuin yksittäisten radikaalien henkilöiden taholta. Tästä
tuorein esimerkki on ISIS -terroristijärjestön tappolistalla olevan ruotsalaisen pilapiirtäjän
Lars Vilksin vierailu Suomessa huhtikuussa 2015.
Uskonnollis-ideologisen ekstremismin lisäksi huomionarvoista on se, että poliittis-ideologisten,
kuten äärivasemmisto- ja äärioikeistoliikkeiden tavoin useissa nuorten tekemissä koulusurmissa ja joukkosurmasuunnitelmissa tekijät oikeuttavat tekonsa aatteellisin perustein. Nämä niin
sanotut yksinäiset toimijat ("Lone Wolves"), kuten Norjan Utöyassa heinäkuussa 2011 nuorten
massamurhan toteuttanut Anders Breivik, ovat potentiaalisia vakavan väkivallanteon toteuttajia. Vuoden 2014 alussa paljastunut Helsingin yliopiston iskusuunnitelma on tuorein esimerkki
yksinäisistä toimijoista Suomessa.
Ekstremistinen väkivalta on väkivaltarikollisuuden ilmitulleeseen kokonaismäärään nähden
Suomessa vähäistä, eikä ekstremististen rikosten määrässä ole tapahtunut kasvua. Vuonna
2014 Suomessa tehtiin joitakin kymmeniä väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä rikoksia, joissa
yleisimmin oli kyse äärioikeiston väkivaltarikoksista. Ekstremististen rikosten määrää on kuitenkin

vaikea

arvioida,

koska

niitä

ei

tilastoida

virallisesti

Suomessa.
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Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn vastuu on koko kansalaisyhteiskunnalla. Erityisesti ennaltaehkäisyn vastuu on viranomaisilla ja toimijoilla, jotka osana omaa työtään voivat
tunnistaa ja ennalta ehkäistä väkivallan varhaisia merkkejä, hiljaisia signaaleja. Väkivaltaisen
ekstremismin hiljainen hyväksyminen tai tunnistamattomuus voi luoda kasvupohjaa yhä vakavammille rikoksille ja toiminnalle, äärimmillään jopa terroristisille teoille. Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy vaatii yhteiskunnan toimijoilta toimivaa yhteistyötä ja kohdennettuja toimia, joilla voidaan vaikuttaa ekstremististen ideologioiden ja aatteiden houkuttelevuuteen sekä tunnistaa, auttaa ja tukea nuoria, joilla on riski ryhtyä toteuttamaan väkivaltaisia
tekoja. Kirkon Ulkomaan apu aloitti vuoden 2015 alussa tv-kampanjan Tekoja kampanja 2015:
Nuoret ja väkivaltainen radikalisoituminen. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittymisen syistä ja tarjota keinoja väkivaltaisen radikalisoitumisen
ennalta ehkäisyyn. (Kirkon ulkomaanapu 2015.)
Aiheen ajankohtaisuuden lisäksi viranomaisyhteistyön kehittämistarve nuorten väkivaltaisen
ekstremismin ennaltaehkäisyssä tuli esille Sisäasiainministeriön järjestämässä sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston tilaisuudessa maaliskuussa 2014, ja ekstremismin ennaltaehkäisyyn liittyvästä Laurean opinnäytetyöstä keskusteltiin vielä tarkemmin palaverissa kuukautta myöhemmin. Tällöin aihealue rajattiin poliisihallinnon ja sosiaalialan yhteistyön kehittämiseen, tarkoituksena palvella myös Sisäasiainministeriön kansallista ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa "Tavoitteena eheä yhteiskunta" (2012). Opinnäytetyömme kehittämisympäristöksi valikoitui Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Vantaan poliisin rikostutkinta ja
Vantaan sosiaalitoimessa lastensuojelu, koska Vantaa on iso pääkaupungin osa-alue, jossa
asuu paljon maahanmuuttajia ja lasten ja nuorten osuus väestöstä on suuri. Lisäksi väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyyn liittyvä paikallinen viranomaisyhteistyö ei ole vielä laajentunut Vantaalle, eikä Vantaalla ole otettu käyttöön moniammatillista viranomaisyhteistyömallia vuoden 2014 aikana.
Opinnäytetyömme on työelämälähtöinen, aineistopohjaisesti etenevää tutkimuksellista kehittämistoimintaa, sisältäen piirteitä kehittävästä työtutkimuksesta. Opinnäytetyössämme
olemme käsitelleet väkivaltaista ekstremismiä ja sen esiintymistä turvallisuusnäkökulmasta.
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Vantaan poliisin
ja sosiaalitoimen lastensuojelun työntekijöiden kykyä tunnistaa työssään nuorten rikollisen
oireilun taustalla mahdollisesti olevaa ekstremismiä tai radikalisoitunutta käytöstä alle 18vuotiaiden lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi selvitimme kokemuksia viranomaisyhteistyöstä ja kysyimme toiveita koulutukselle sekä viranomaisyhteistyön kehittämiselle väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä. Tutkimusaineiston keruumenetelmänä oli laadullinen
kysely ja analysointimenetelmänä teoriaohjaava sisällön analyysi. Kysely lähetettiin yhteensä
147 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Vantaan poliisiaseman tutkijalle ja Vantaan kaupungin
lastensuojelun työntekijälle joulukuussa 2014.
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Opinnäytetyömme on myös tiivis tietopaketti väkivaltaisesta ekstremismistä, sen ilmenemisestä, radikalisoitumisesta, ekstremistisestä rikollisuudesta, sekä ennalta ehkäisystä kansallisella ja paikallisella tasolla, erityisesti Vantaan alueella. Opinnäytetyömme tutkimuskyselyn
tulokset antavat tietoa sekä poliisille että sosiaalitoimelle ekstremismin tunnistamisesta sekä
kehittämisehdotuksia koulutukseen ja yhteistyöhön. Opinnäytetyömme antaa ajankohtaista
tietoa näiden kahden eri viranomaisen yhteistyön toimivuudesta sekä mitä haasteita on vielä
voitettavana. Opinnäytetyömme auttaa nuorten kanssa toimivia heidän omassa työssään, lisäten ammattitaitoa ja kykyä nähdä nuoren väkivaltaista käyttäytymistä laaja-alaisemmin, jotta
nuori saisi oikea-aikaista, oikeatahoista ja riittävää apua. Jatkossa koulutuksen avulla voidaan
myös viranomaisyhteistyötä tiivistää. Eri organisaatioiden tiedonvaihtoa tulee kehittää ja luoda prosessikuvauksia siitä, miten toimia ja keneen olla yhteydessä. Poliisin ja lastensuojelun
tiivis yhteistyö nuorten asioissa parantaa turvallisuutta ja lisää nuorten hyvän kasvun ja kehityksen ympäristöä.
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2

KEHITTÄMISYMPÄRISTÖ

Yhteiskunnan polarisaatio voi luoda pohjaa ääriajattelulle, ja kansainvälisten esimerkkien tavoin ekstremistisille ajatuksille, jotka voivat johtaa väkivaltaisiin tekoihin yhteiskuntaa ja
muita ihmisiä kohtaan, äärimmillään jopa terrorismiin. Väkivaltainen ekstremismi ja terrorismi, jota perustellaan äärimmäisillä ideologioilla tai ajatuksilla, eivät ole uusia, mutta yhä
kansainvälistyvämpiä ilmiöitä. Ekstremismin ennaltaehkäisyyn tähtääviä toimintaohjelmia on
laadittu jo useissa eri Euroopan Unionin maissa. Suomi on mukana väkivaltaisen ekstremismin
ennalta ehkäisyä kehittävässä Radicalisation Awareness Networkin (RAN) -verkostossa. Lisäksi
Pohjoismaat ovat tehneet jo jonkin aikaa yhteistyötä väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi, toteuttaen muun muassa ennalta ehkäiseviä, erityisesti nuorille suunnattuja
toimenpiteitä ja kehittäen EXIT- strategioita, joissa autetaan irtaantumaan ääriliikkeiden verkostoista. Sopimus edistää yhteistyötä ennalta ehkäisyn politiikkojen kehittämisessä ja tutkimustiedon tehokkaammassa levittämisessä Pohjoismaiden välillä. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 4.)
Tärkeänä yhteisenä tavoitteena Suomessa on saada laajasti viranomaisten lisäksi myös kansalaisyhteiskunnan toimijat mukaan käytännön työhön ja tehokkaalla ennalta ehkäisevällä toiminnalla vähentää radikalisoitumisen riskiä yhteiskunnassamme. Suomen hallituksen vuonna
2011 asettama ja vuonna 2012 Sisäasiainministeriön toimeenpaneman sisäisen turvallisuuden
kansallisen toimenpideohjelman ”Tavoitteena eheä yhteiskunta” tavoitteena on, että väkivaltaista ekstremismiä torjutaan sekä kansallisella että paikallisella tasolla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin se johtaa väkivaltaisiin tekoihin (Tavoitteena eheä yhteiskunta
2012:4.)
2.1

Globaali ympäristö

Euroopan Unioni käynnisti kaksi vuotta sitten Radicalisation Awareness Networkin (RAN), joka
on koonnut eri maiden viranomaisia, järjestöjen edustajia, tutkijoita ja muita aiheen kannalta keskeisiä asiaintuntijoita yhteiseen väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyä kehittävään verkostoon. Verkosto työskentelee useissa eri asiantuntijaryhmissä, joita ovat esimerkiksi varhainen puuttuminen, deradikalisoituminen, vankeinhoito, terveydenhuolto, paikallis- ja
lähipoliisi sekä terrorismin uhrit. RAN on koonnut suositukset siitä, mitä tulee ottaa huomioon
jäsenmaissa väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Suositukset päivitettiin viimeksi elokuussa 2013, mutta kansainvälinen yhteisö on vasta viime kuukausien aikana ryhtynyt toden teolla keskustelemaan väkivaltaisen ekstremismin varhaisesta torjumisesta. EUmaiden opetusministerit ovat korostaneet Euroopan laajuisten toimien - ja etenkin koulutuksen - merkitystä syrjäytymisen, suvaitsemattomuuden, rasismin ja väkivaltaisen radikalismin
ennalta ehkäisemisessä. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012.)
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Suomi on toteuttanut kansallisessa työssään Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman myötä varsin kattavasti RANverkoston suosituksia. Suosituksen mukaisesti yhteistyötä strategisen suunnittelun ja käytännön toimijoiden välillä tulisi kuitenkin vielä kehittää. Sisäisen turvallisuuden väkivaltaisen
ekstremismin ennalta ehkäisyn ohjelma on pääosin kattava ja onnistunut, sekä kansallisen ja
paikallistason yhteistyöryhmät toimivia. Toimenpidesuositukset ovat tarpeellisia ja hyvin esiteltyjä. Toimenpideohjelman toimenpiteiden ja suositusten lisäksi lähiaikoina voimaan tulleet
lakimuutokset (muun muassa nuorisolaki ja lakimuutokset viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon liittyen 1.4.2015) tuovat jo kauan odotettua apua viranomaisyhteistyöhön, erityisesti
henkeen tai terveyteen kohdistuvien tekojen ennaltaehkäisyssä. Lakimuutokset tuovat lisätyökaluja myös ekstremismin ennaltaehkäisyyn.
2.2

Yhteiskunnallinen ympäristö

Kansalaisten hyvinvointi edellyttää viranomaisilta uudenlaista näkemystä. (Castells & Himanen 2013). Suomi on hyvinvointivaltio, jossa eri lait määrittävät, että julkisella vallalla on
velvollisuus tukea perheen ja muiden lasten huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata
lapsen hyvinvointia ja yksilöllistä kasvua (Räty 2012: 2). Yhteiskunnassamme päävastuu sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta on kunnalla. Kuntien määrärahojen rajallisuus pakottaa kunnan priorisoimaan asioiden toteuttamisessa. Määrärahojen jakaantumista
ohjaa osittain se, miten vahvoina eri oikeudet on lainasäädännössämme tunnustettu ja myös
se miten kunnan päättäjät arvostavat eri asioita.

Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan

etuutta, jonka jokainen säädetyt edellytykset täyttävä on oikeutettu saamaan. Viranomainen
ei siten voi aina itsenäisesti päättää velvoitteen toteuttamisesta, sisällöstä tai alasta ja subjektiivisen oikeuden palvelu on suojattu talouden muutoksilta. (Sosiaali- ja terveysministeriö:
2012.)
Sosiaalityö on professiona erityisasemassa, koska sillä on suora kosketus ihmisten arkeen ja
mahdollisuus ennakoivan yhteiskunnallisen tiedon tuottamiseen (Karvinen - Niinikoski 2005:
79). Uusi sosiaalihuoltolaki astui voimaan 1.4.2015. Se nostaa esiin perheiden, lasten ja nuorten palvelujen saatavuudessa ja menetelmissä kohtia, joista on jo usein puhuttu muun muassa
osallisuus, asiakaslähtöisyys, saatavuus ja ennaltaehkäisevien palvelujen korostuneisuus. Moniammatillisuus ja viranomaisten yhteistyö nousee esiin tärkeänä työmuotona, jolla pyritään
oikea-aikaisuuteen ja oikein kohdennettuun palvelujärjestelmään sekä kaikkien toimijoiden
yhteistyöhön. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.)
Viranomaisyhteistyössä tiedonvaihtamisen ongelmiin tuo helpotusta lakimuutokset viranomaisten ilmoitusoikeuteen väkivallan uhasta. Eduskunta lähetti 9.12.2014 hallintovaliokun-
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taan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen (HaVM 41/2014 - HE 333/2014) eduskunnalle vaitiolosäännösten muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan viranomaisille ja muille toimijoille säädettäisiin oikeus ilmoittaa oma-aloitteisesti poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä. Ilmoitusoikeus koskee erityisesti niitä toimijoita, jotka kohtaavat
kriisiytyneitä perheitä ja saavat tietoja perheen tilanteesta, esimerkiksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto- ja kouluviranomaiset, sekä muut toimijat, kuten nuorisotoimi, poliisi ja akuuttitilanteissa hätäkeskukset. Ilmoittamisoikeus olisi silloin, kun sanottuja tehtäviä hoitava on
tehtävässään saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun
olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Tavoitteena on parantaa viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä oma-aloitteista tiedonvaihtoa ja tällä tavoin ehkäistä ennalta ja estää
perhe- ja lapsisurmia sekä perheväkivaltaa (Hallituksen esitys HaVM 41/2014 - HE 333/2014.).
Lakimuutokset tulivat voimaan 1.4.2015.
2.3

Sisäinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus on yhteiskunnan tila, jossa jokainen voi nauttia turvallisesta yhteiskunnasta sekä oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista. Sisäinen turvallisuus on
tärkeä yhteiskunnallinen asiakokonaisuus, jota ylläpidetään ja parannetaan eri toimijoiden
välisellä yhteistyöllä kaikilla hallinnon tasoilla. Sisäisen turvallisuuden yhteistyön tavoitteena
on ennalta ehkäistä rikoksia, häiriöitä, onnettomuuksia, tapaturmia sekä parantaa ihmisten
turvallisuuden tunnetta, eli sisäisen turvallisuuden työn tavoitteena on parantaa kansalaisten
arjen turvaa. Arjen turvallisuus ja siihen liittyvä yhteistyö lisäävät olennaisesti myös toimintakykyä kriiseissä ja häiriötilanteissa. Alueellisesti sisäisen turvallisuuden keskeisiä toimijoita
ovat aluehallintoviranomaiset, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, poliisi, pelastustoimi, järjestöt ja maakuntien liitot. (Arjen turvaa yhteistyöllä 2011: 3.)
Valtioneuvosto asetti marraskuussa 2011 hankkeen sisäisen turvallisuuden ohjelman laatimiseksi vuosille 2011–2015. Ohjelmassa tuli määritellä keskeiset turvallisuushaasteet ja kehittämiskohteet sekä ehdotukset keskeisimpien turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi ja ennalta
ehkäisemiseksi. Ohjelman laatimiseksi asetettiin kuusi asiantuntijaryhmää, joista yksi oli väkivaltaisen ekstremismin torjuminen. (Turvallisempi huominen: 2012.) Ohjelma "Tavoitteena
eheä yhteiskunta" valmistui vuonna 2012.

Ohjelman mukaisesti hyvä sisäinen turvallisuus

edellyttää viranomaisten välistä ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä ihmisten itsensä osallistumista. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan on koottu erityisiä toimia, joilla arjen
turvallisuutta voidaan parantaa. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012.)
Sisäministeriö on tammikuussa 2015 aloittanut hankkeen sisäisen turvallisuuden strategian
laatimiseksi. Sisäministeriö kerää alkuvuoden 2015 aikana pohja-aineistoa ja varsinaisen stra-
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tegian laatiminen alkaisi seuraavan hallituksen aloittaessa. Sisäisen turvallisuuden strategiassa määritellään sisäisen turvallisuuden toiminta-alueet, arvioidaan sisäisen turvallisuuden nykytilaa ja analysoidaan tulevaisuuden haasteet. Strategia määrittelee myös sisäisen turvallisuuden tulevaisuuden toiminnan tehtävät ja antaa toimenpide-ehdotuksia hallitusohjelmaa
varten. (Sisäasiainministeriön mediatiedote 2015.)
2.4

Väkivaltaisen ekstremismin toimenpideohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa 17.6.2011 on asetettu sisäisen turvallisuuden
tavoite seuraavasti: "Sisäisen turvallisuuden tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena". Kyseisen hallitusohjelman päätöksen perusteella valtioneuvosto asetti hankkeen valmistelemaan kolmatta sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Osaksi sisäisen turvallisuuden
ohjelmaa otettiin myös asiantuntijaryhmän laatima kansallinen toimenpideohjelma "Tavoitteena eheä yhteiskunta" väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Sisäasiainministeriö asetti lisäksi 4.10.2012 kansallisen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn yhteistyöverkoston, jonka toimikausi on 15.10.2012 - 5.6.2015. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012:
9.)
Sisäasiainministeriön kansallinen toimenpideohjelma valmistui 8.6.2012, sisältäen 12 toimenpidettä (Liite 8), joiden toimeenpanoa ja vaikutuksia seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti. Kyseessä on Suomessa ensimmäinen laaja ohjelma, joka pitää sisällään väkivaltaisen ekstremismin ohella myös viime vuosina näkyvästi esille nousseiden koulusurmien ja vastaavien yksittäisten toimijoiden tekemien väkivallantekojen ennaltaehkäisyn. Ohjelma muistuttaa ainakin keskeisiltä osiltaan aikaisempina vuosina muissa pohjoismaissa hyväksyttyjä
väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseen tähtääviä laajoja toimenpideohjelmia, joissa on
mukana eri toimijoita useilta eri yhteiskunnan sektoreilta. Ennalta estävät toimenpiteet ovat
pääsääntöisesti julkisia, joten ohjelman toimeenpanoon osallistuvat viranomaisten ohella
myös kansalaisyhteiskunnan edustajat. Kansalaisyhteiskunnan sekä järjestöjen osallistumista
ekstremismin ennaltaehkäisyyn on perusteltu sillä, että vastuu tästä toiminnasta on koko yhteiskunnalla ja kaikilla niillä viranomaisilla, jotka osana omaa työtään voivat tunnistaa sekä
ennaltaehkäistä ekstremismiin liittyviä varhaisia merkkejä. (Tavoitteena eheä yhteiskunta
2012: 20 - 21.)
Toimenpideohjelman päätavoitteena on tunnistaa ja ennaltaehkäistä väkivaltaisia tekoja, joiden tavoitteena on edistää ekstremistisiä aatteita tai ideologioita. Toimenpideohjelmassa
väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan ” radikaalia ideologiaa, oppia tai ääriajattelua,
jonka keskeisenä sisältönä on luoda demokraattisten periaatteiden vastaisiin, perusteellisiin
yhteiskunnallisiin muutoksiin tähtääviä laittomia toimia ja politiikkaa”. Ekstremistisellä vä-
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kivallalla toimenpideohjelmassa tarkoitetaan ”ekstremistisestä maailmankuvasta motivoitunutta laitonta toimintaa tai väkivaltaa, joka voi äärimmillään johtaa jopa terrorismiin”. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 2.)
Terrorististen rikosten paljastaminen ja torjunta kuuluvat väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa täydentävään terrorismin torjunnan strategiaan, jota koskevan päätöksen valtioneuvosto teki vuonna 2010. Suomessa terrorismin torjunnan päävastuu on
poliisilla, joten väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä siirrytään lainvalvontaviranomaisten vastuulla olevaan terrorismin torjuntaan siinä vaiheessa, kun tehtävänä on rikoksentorjunta. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 7.)
Sisäisen turvallisuuden toimenpideohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden toimeenpanoa ja
vaikutuksia seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti. Osa toimenpiteistä on jo toteutettu, osaa on pilotoitu ja osa on vielä kesken. Toteutuneita toimenpiteitä ovat muun muassa
kansallinen yhteistyöverkosto ja paikalliset verkostot osassa maata. Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn tueksi on laadittu puolivuosittain tilannekatsaus ja järjestetty aihetta
käsitteleviä yhteistyötapaamisia median kanssa ja joillakin alueilla koulutuksia paikallisille
toimijoille. Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn hyvät käytännöt ja muu käytännön
työtä tukeva aineisto on tarkoitus koota sähköiseksi työkalupakiksi. Sähköinen työkalupakki
valmistunee vuoden 2015 aikana. Ohjelman toimenpiteinä lisätään järjestöjen tuottamia matalan kynnyksen palveluja, esimerkiksi mentorointia, jotka edistävät yksilön irtaantumista
väkivaltaisista ajatuksista ja väkivaltaisiin tekoihin liittyvistä fantasioista. (Tavoitteena eheä
yhteiskunta 2012.)
Nuorten luottamusta demokraattiseen järjestelmään ja sen kautta vaikuttamista on edistetty
lisäämällä demokratiaan liittyvää keskustelua nuorten keskuudessa, vahvistamalla nuorten
osallisuutta sekä valitsemalla vuosittain nuori demokratialähettiläs. Toimenpiteenä on pilotoitu toimimallia, joka mahdollistaa nopean pääsyn terveydenhuollon piiriin silloin, kun arvioidaan että yksilöllä on suuri riski toteuttaa väkivaltaisia tekoja muita ihmisiä kohtaan. Ohjelman toimenpiteenä on myös vahvistettu poliisin nettipoliisitoimintaa. Toimenpideohjelmaan
on liitetty tunnusluvut, joiden avulla seurataan väkivaltaisen ekstremismin taustalla vaikuttavia tekijöitä ja tilanteen kehitystä. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012.)

15

2.4.1

Kansallinen yhteistyöverkosto

Sisäasiainministeriön 4.10.2012 asettamassa kansallisen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn keskittyneessä yhteistyöverkostossa ovat mukana kaikki ilmiön kannalta keskeiset
viranomaistoimijat; sisäasiainministeriön poliisiosasto, Poliisihallitus, Suojelupoliisi, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ulkoasiainministeriö,
Kuntaliitto sekä paikallisia yhteistyöryhmiä kaupungeista ja poliisilaitoksilta. Verkoston tapaamiset ovat keskittyneet paikallisten yhteistyöverkostojen toiminnan organisoimiseen sekä
järjestöjen ja kolmatta sektoria edustavien toimijoiden rooliin väkivaltaisen ekstremismin
ennalta ehkäisyssä. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2013: 4.)
Kansallisen yhteistyöverkoston tehtävänä on pitää yllä tilannekuvaa väkivaltaisesta ekstremismistä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti ja välittää tietoa muille viranomaisille
sekä paikallisille yhteistyöryhmille. Yhteistyöryhmän tehtävänä on myös järjestää aiheeseen
liittyvää koulutusta sekä seminaareja. Yhteistyöryhmä voi tehdä kansallisella tasolla aloitteita
väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn tehostamiseksi, ja sen vastuulla on myös toiminnan seuranta sekä säännöllinen raportointi vuosittain. Vuosiraportti sisältää tiedot paikallisten
yhteistyöryhmien toiminnasta ja tuloksista. Lisäksi kansallisen yhteistyöverkoston tehtäväksi
on myös annettu viestinnän kehittäminen tilanteissa, jotka liittyvät ekstremismiin tai vihapuheisiin, sekä muissa näihin liittyvissä kysymyksissä. Viestintästrategian tavoitteena on organisoida säännöllistä yhteydenpitoa median edustajien kanssa sekä järjestää yhteistyötapaamisia, joissa käsitellään ekstremismin ennaltaehkäisyyn liittyviä ajankohtaisia teemoja. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2013: 9, 21.)
2.4.2

Paikallinen yhteistyö

Valtakunnallisen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn liittyy kiinteästi viranomaisten
paikallisella tasolla tekemä yhteistyö ja sen kehittäminen. Vuonna 2012 perustettiin paikallisten viranomaisten välinen ekstremismin ennaltaehkäisyyn keskittyvä yhteistyö poliisilaitosten
ennalta estävän toiminnan yhteyteen. Paikallisen yhteistyön pilottina on toiminut Helsingin
poliisilaitos, jonka lisäksi yhteistyöryhmät ovat toiminnassa Turussa, Oulussa ja Tampereella.
Paikallisessa yhteistyöryhmässä ovat olleet edustettuna kaikki aihepiirin kannalta keskeiset
viranomaistoimijat. Myös järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on päätetty moniammatillisen Ankkuri-toimintamallin käyttöönotosta valtakunnallisesti kaikilla poliisilaitoksilla (sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpide 24). (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 21.)
Paikallisen yhteistyöryhmän tehtävänä on seurata väkivaltaisen ekstremismin kehittymistä
alueellaan sekä valmistella tarvittavia toimenpiteitä negatiiviseen kehitykseen puuttumiseksi.
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Lisäksi yhteistyöryhmien tehtävänä on aihepiiriä koskevan osaamisen ja ekstremistisen toiminnan ehkäisyyn liittyvän tiedon jakaminen muille viranomaisille sekä sidosryhmätoimijoille.
Tämän ohella paikallisella tasolla tavoitteena on sopia alueella toimivien kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa tarvittavista toimenpiteistä, joilla väkivaltaista ekstremismiä voidaan
ehkäistä mahdollisimman laaja-alaisesti. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 21.) Paikallinen
toiminta esimerkiksi Helsingissä on osoittanut, että viranomaisyhteistyö on tehokkain keino
ennaltaehkäistä väkivaltaisten ääriryhmien toimintaa. Helsingin poliisilaitos on kouluttanut
vuonna 2013 koko poliisihenkilöstönsä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn asioihin ja
vuoden 2014 aikana antanut koulutusta myös muille yhteistyöviranomaistahoille.
Yhtenä sisäasiainministeriön ja toimenpideohjelman tavoitteista paikallistasolla on luoda paikallisille poliisilaitoksille uhka-arviotyökaluun pohjautuva työkalu, jonka avulla poliisi saa nopeasti ja salassapidon estämättä mielenterveyshuollon asiantuntijan arvion henkilön väkivaltapotentiaalista ja hänen muodostamastaan todellisesta uhasta. Arvion perusteella uhkaavaksi
koettu henkilö voidaan tarvittaessa ohjata nopeutetusti terveydenhuollon tarjoamien palveluiden tai jatkotutkimusten piiriin. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 25.) Toimintaa on
pilotoitu vuosien 2013 - 2014 aikana Oulussa ja Helsingissä.
Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn tähtäävä kansallinen toimenpideohjelma nostaa
myös esille paikallisten poliisilaitosten nettipoliisitoiminnan roolin, erityisesti nuorten keskuudessa tapahtuvassa kommunikoinnissa sosiaalisessa mediassa. Viime vuosien aikana myös
muun muassa ääriliikkeet ovat toimineet tiedonvälityksessään entistä tiiviimmin sosiaalisessa
mediassa ja internetissä, mahdollistaen tiedonvälityksen lisäksi samanhenkisten henkilöiden
verkostoitumisen ja yhteyksien solmimisen. Toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on liittää toimintaan malli, joka mahdollistaa poliisille kyvyn reagoida ekstremististen viestien levittämiseen. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 26.) Poliisi on lisännyt sosiaalisen median
käyttöä, ja vuoden 2014 alussa aloittaneissa poliisilaitoksissa onkin jo kaikissa nettipoliisitoimintaa (Sanoista tekoihin 2013: 37).
2.5

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Poliisin tehtävänä on turvata olosuhteet sekä tutkia ja ennaltaehkäistä rikollisuutta. Poliisin
tehtäviin kuuluu järjestyksen ja yleisen turvallisuuden valvonta, rikostutkinta ja rikosten ennaltaehkäisy.

Poliisin

hallintorakenneuudistuksen

myötä

poliisilaitosalueet

uudistuivat

1.1.2014 alkaen. Uudellamaalla Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Keski-Uudenmaan poliisilaitos
yhdistyivät. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alue käsittää Uudenmaan maakunnan itä- ja keskiosissa sijaitsevat 15 kuntaa. Poliisilaitoksen alueeseen kuuluvat Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Loviisan, Porvoon ja Vantaan kaupungit sekä Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Pukkilan, Sipoon ja Tuusulan kunnat. Pääpoliisiasema sijaitsee
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Vantaalla. Lisäksi poliisiasemia on Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Loviisassa, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Porvoossa sekä palvelutoimistoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Keravalla ja Sipoossa. Itä-Uudenmaan poliisilaitos vastaa toiminta-alueensa yleisestä järjestyksestä ja turvallisuuden ylläpitämisestä, rikosten ennalta ehkäisemisestä ja rikostutkinnasta sekä poliisin
lupapalveluiden tuottamisesta. (Poliisi 2014.) Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella asuu yli
520 000 asukasta.
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Vantaan pääpoliisiasemalla väkivaltarikostutkintaa suoritetaan
useissa eri rikostutkintayksiköissä. Tutkintayksikkö määräytyy rikosnimikkeen mukaan tai
epäillyn aikaisempien rikosten mukaan. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tilastot vuodelta 2013
kertovat, että rikoksesta epäillyn asemassa oli vuonna 2013 1295 alle 21-vuotiasta nuorta.
Alle 15-vuotiaita rikoksesta epäiltyjä oli 418 ja 15 – 17-vuotiaita 579. (Poliisin tilastot 2013.)
Poliisi on viranomainen, jolla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa lastensuojeluun, kun saavat tietää lapsesta, jonka hoidon tai huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai
oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelu tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 2008.
25§). Vuonna 2014 23 prosenttia lastensuojeluilmoituksista Vantaalla oli poliisin tekemiä (Vantaan kaupunki, lastensuojelun tilastot 2014).
2.6

Vantaan kaupunki

Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki Uudellamaalla, lähellä Suomenlahden rannikkoa. Vantaa on osa Helsingin kaupunkialuetta ja Helsingin seutua. Vantaalle ovat ominaisia
esikaupunkimaiset lähiöt ja yhden selkeän keskustan puuttuminen. Keski-Vantaalla sijaitsee
Helsinki-Vantaan lentoasema, joka on Suomen päälentoasema. Vantaalla on hieman yli 200
000 asukasta, joista 10 - 19-vuotiaita lapsia noin 24 000.
Vantaan kaupungin tavoitteena on turvallinen Vantaa. Turvallisuuden hyväksi tehdään työtä
laajalla yhteistyöverkostolla. Kaupungin kaikki toimialat vahvistavat kaupungin turvallisuutta
omalla perustyöllään yhteistyössä turvallisuusyhteistyön verkoston kanssa. Vantaan turvallisuussuunnitelmalla

viitoitetaan

kaupungin,

Keski-Uudenmaan

pelastuslaitoksen,

Itä-

Uudenmaan poliisin, Vantaan seurakuntayhtymän ja muiden kaupungin alueella toimivien yhteisöjen kanssa vuosina 2013–2016 tehtävää yhteistä paikallista turvallisuustyötä. Turvallisuussuunnitelman toteuttamiseksi tehtävällä turvallisuustyöllä tavoitellaan erityisesti lasten
ja nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamista. (Vantaan turvallisuussuunnitelma
2013 - 2016.) Vantaan kaupungin perhepalvelut pitävät sisällään aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihdepalvelut ja psykososiaaliset palvelut.
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Vantaan kaupungin Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ovat seuraavat tulosalueet:
1. perhepalvelut
2. vanhus- ja vammaispalvelut
3. terveyspalvelut
4. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos
5. talous- ja hallintopalvelut.
Vantaan hyvinvointiraportin mukaan vuonna 2012 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä
lähes kiitettävän arvosanan sai perhepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut sekä terveyspalvelut. Kyselyn mukaan kuitenkin joka neljäs vantaalaisista lapsista ja nuorista koki vanhemmuuden puutetta ja joka kuudes lapsi ja nuori koki terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi.
Lisäksi toimeentulotukea saaneiden vantaalaisten työikäisten ja lapsiperheiden osuudet olivat
kasvaneet. Samanaikaisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuneet lastensuojelun tukitoimet olivat
lisääntyneet. (Hyvinvointiraportti 2012.)
2.7

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä kasvun ja kehityksen turvaamiseen.
Lastensuojelun tukitoimilla on tuettava lasta ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tarkoituksena on ehkäistä ongelmia ja puuttua riittävän varhain havaittuihin ongelmiin. Näitä tukitoimia toteutettaessa on huomioitava lapsen etu. Lastensuojelullinen työ voidaan jakaa ehkäisevään työhön, varhaiseen tukeen ja korjaavaan työhön. (Lastensuojelunkäsikirja 2015.)
Ehkäisevässä työssä lasten hyvinvointia edistetään ja ongelmia voidaan ehkäistä erilaisilla yhteiskunnallisilla toimilla. Lapsen hyvinvointiin vaikuttaa paljon, millaisia lapsen arjen ympäristöt ovat. Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut, koulu, harrastustoiminta tai muu lähiympäristö ja -yhteisöt vaikuttavat lapsen kehitykseen vanhempien ohella. Monilla yhteiskunnallisilla päätöksillä on suora vaikutus lasten elämään. Lastensuojelu käsitetäänkin laajasti lasten
suojeluksi. Se ei ole yksin lastensuojeluviranomaisten toimintaa, vaan lasten suojeleminen
kuuluu kaikkien viranomaisten ja kansalaisten tehtäviin. (Lastensuojelunkäsikirja 2015.)
Varhaisessa tuessa tuki kohdistetaan yksilöihin tai ryhmiin, joiden tuen tarve on vielä vähäistä, mutta riittävillä toimenpiteillä voidaan ehkäistä niiden syventyminen. Korjaavassa työssä
tavoitteena on jo poistaa tai ehkäistä syntynyttä oireilua. Korjaava työ tapahtuu usein lastensuojelun asiakkuudessa. Lasta voidaan tukea avohuollontukitoimilla ja mikäli ne eivät ole riittäviä, myös sijaishuollon tukitoimilla, kuten kiireellisellä sijoituksella ja huostaanotolla. Las-
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tensuojelussa on kuitenkin aina toteutettava lievimmän toimenpiteen ensisijaisuutta. Päätöksiä tehdessä on aina huomioitava lapsen mielipide ja toivomukset. (Räty 2009: 1 – 7.)
Lastensuojeluasiaan liittyvän viranomaisyhteistyön koordinointi on lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän tehtävä. Tässä roolissa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee
huolehtia siitä, että viranomaiset tietävät yhteistyön tarkoituksen ja tavoitteet lapsen yksilöllisissä

tilanteissa.

Lastensuojelun

asiakas

on

lapsi/nuori

sekä

hänen

vanhempan-

sa/huoltajansa, joiden palvelun tarvetta selvitetään tai joille lastensuojelun palveluja tarjotaan. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla viranomaisten asiakirjat
ovat pääsääntöisesti julkisia, ellei niitä ole lailla säädetty salassa pidettäviksi. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista määrittää, että lastensuojeluun kertyvä, sosiaalihuollon asiakasta tai muuta yksityistä henkilöä koskeva tieto on salassa pidettävää. Salassapito sisältää asiakirjasalaisuuden, vaitiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiellon. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000.)
Vantaan lastensuojelu toimii kolmessa aluetoimistossa, Tikkurila, Koivukylä ja Myyrmäki. Nuoria koskevat lastensuojeluilmoitukset ovat olleet määrällisessä kasvussa. Vuonna 2012 lastensuojeluilmoitukset lisääntyivät 24 prosenttia verrattuna vuoteen 2010. Ilmoitusten taustalla
oli muun muassa nuoren koulunkäynnin laiminlyöntiä, näpistyksiä, päihdekokeiluja sekä kotoa
karkaamista. Nuorten osuus kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on ollut Vantaalla korkea.
Vuonna 2012 Vantaalla huostaan otettiin 103 lasta, joista nuorten osuus 46 prosenttia. (Haahti
& Hankomaa 2012.)
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3

MONIAMMATILLINEN JA ENNALTA EHKÄISEVÄ YHTEISTYÖ

Ehkäisevän työn tarkoituksena on havaita lasten, nuorten ja perheiden ongelmat nykyistä varhaisemmin ja myös varhaisemmalla tuella ehkäistä tulevia haasteita. Moniammatillisen yhteistyön käsite yleistyi 1980-luvulta lähtien sosiaalityössä. (Isoherranen & Rekola & Nurminen
2008: 29 – 30.) Moniammatillinen yhteistyö -käsite lienee käytetyin ja tunnetuin ilmaus, jolla
tarkoitetaan eri ammattikuntien yhteistyötä, jossa pyritään tietojen, taitojen, tehtävien, kokemusten ja toimivallan jakamisella saavuttamaan jokin yhteinen päämäärä. Käsitteellä voidaan viitata yhden organisaation sisäiseen tai eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Yhteistyö voi olla satunnaista tai vakiintunutta sekä ammattirooleissa pitäytyvää. (Pönkkö &
Tervonen-Rossi 2009: 155 – 156.) Kyse on toimintamallista tai -tavasta, jossa kukin viranomainen hoitaa lakisääteiset tehtävänsä ja toimii lailla säädettyjen toimivaltuuksiensa perusteella.
Moniammatillista yhteistyötä pidetään asiakaslähtöisenä toimintana ja työmenetelmänä. Moniammatillisuus palvelee usein lapsia ja perheitä, joiden haasteet ovat usealla eri alueella.
Asiantuntemuksen vaihdon lisäksi moniviranomaisyhteistyön kautta voidaan koordinoida ja
yhteen sovittaa eri toimijoiden palveluja ja huolehtia siitä, että henkilö saa apua nopeammin
ja palveluketju on sujuva. (Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2013.) Moniammatillisessa verkostotyössä keskeisimmät seikat ovat asiakaslähtöisyys, verkostojen huomioiminen, tiedon ja eri
näkökulmien yhteen kokoaminen, vastuun ja informaation jakaminen sekä varmistaminen,
hoidon ja huolenpidon jatkuvuus sekä vuorovaikutustietoinen yhteistyö. Moniammatillisen
työn edellytyksenä ovat yhteiset toimintatavat, rakenteet sekä tavoitteet. (Arnkil & Eriksson
& Rautava 2006: 13; Isoherranen & Rekola & Nurminen 2008: 29 – 33 ja 35 – 46.)
Eri lasten ja perheiden palveluja koskevissa laissa ja asetuksissa on yhteistyöhön ohjaavia
säännöksiä useita kymmeniä, eikä kaikkia näitä velvoitteita tunneta riittävän hyvin kentällä.
Kuntaliiton toteuttamassa lastensuojelua koskevassa kuntakyselyssä 2013 lähes puolet vastaajista katsoi, että viranomaisten välisessä tietojen vaihdossa oli ongelmia, jotka vaikeuttavat
perheiden mahdollisuuksia saada apua. Valtaosa vastaajista katsoi, että lainsäädäntöä tulisi
selkiyttää. (Kajanoja 2013: 34 - 36.)
3.1

Moniammatillinen ja ehkäisevä työ lastensuojelussa

Parhaat edellytykset lapsen ja nuoren terveelle ja tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle luo
heidän kanssaan arjessa olevien välittävien aikuisten yhteistyö. Moniammatillisella yhteistoiminnalla tarkoitetaan auttamisketjussa toimivien tahojen monitieteellistä yhteistyötä nuoren
auttamiseksi yhdessä hänen perheensä kanssa. (Pönkkö ym. 2009: 145 – 146.) Sosiaalialalla
moniammatillista verkostotyötä on kehitetty paljon. Verkostotyössä keskitytään yksilön, perheen tai ryhmän tilanteeseen ja palvelutarpeisiin. Tavoitteena on etsiä asiakkaalle paras
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mahdollinen ratkaisu tai tukitoimi verkostotyön avulla. (Arnkil & Seikkula 2005: 5 – 9.) Lastensuojelulain mukaan lapsen omalla vastuusosiaalityöntekijällä on velvollisuus koordinoida lapsen palvelujen kokonaisuutta.
Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja
hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan kunnan palveluissa kuten opetuksessa, nuorisotyössä, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa ja päivähoidossa. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. (Lastensuojelulaki 2008: 3§.) Ehkäisevä lastensuojelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Tulevaisuudessa on tarkoitus siirtää
sosiaalihuollon painopistettä korjaavasta ehkäisevään toimintaan. Uudella ajattelulla ja uusien palvelujen kehittämisellä tuetaan asiakkaita ongelmatilanteissa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja täten pyritään estämään ongelmien moninaistuminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012: 97 - 99.) Uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on muun muassa asiakaslähtöisyys ja kokonaisvaltaisuus asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa sekä palvelujen saannin turvaaminen ihmisten omassa arkiympäristössä, kotona. Lisäksi korostetaan matalan kynnyksen
palvelujen lisäämistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012: 95, 114 - 116.)
3.2

Moniammatillinen ja ehkäisevä työ Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella

Poliisille on valmistunut ennalta estävän toiminnan strategia vuosille 2014- 2018. Poliisin ennalta estävän toiminnan tavoitteena on yhteiskunnan turvallisuuden parantaminen ja rikosten
torjunta. Poliisi tekee tätä työtä ihmisten, muiden viranomaisten ja keskeisten kumppaneiden
kanssa. Ennalta estävä toiminta on poliisin kaikkeen toimintaan sisältyvä toimintatapa, jota
tehdään kaikilla organisaation tasoilla. Ennalta estävän toiminnan perustana ovat alueellisen
ja paikallisen toimintaympäristön erityispiirteet. (Poliisin ennalta estävän toiminnan strategia
2014 - 2018.)
Ennalta estävässä toiminnassa käytetään asiakaslähtöisiä ja ajantasaisia keinoja toiminnan
vaikuttavuuden lisäämiseksi. Ennalta estävä erityistoiminta edellyttää poliiseilta laaja-alaista
turvallisuusosaamista ja kykyä tehdä moniammatillista ilmiö- ja yksilötason yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa. Kohderyhmänä ovat erityisesti sellaiset asiakasryhmät ja asiakkaat, joiden turvallisuusongelmien kokonaisvaltainen ratkaisu edellyttää perinteistä poliisitoimintaa laaja-alaisempaa lähestymistapaa tai moniammatillista työotetta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuviin ryhmiin, kuten lapsiin ja nuoriin. (Poliisin ennalta estävän
toiminnan strategia 2014 - 2018.)
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on päällystön käsittelyssä poliisilaitoksen ennalta estävän
toiminnan strategia ja toimintamalli. Mallissa on esitetty, että alueen kaikilla kolmella polii-
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siasemalla aloittaisi uusi ryhmä, jossa olisi 2 - 5 kokopäivätoimista poliisia. Ryhmän työ kohdentuisi ennalta ehkäisevään toimintaan muun muassa nuorten rikoksilla oireilun lopettamiseen ja väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen ennalta ehkäisyyn. Vantaalla ryhmä
aloittaa syksyllä 2015. (Ojala 2015.) Tällä hetkellä moniviranomaisyhteistyötä tehdään ItäUudenmaan poliisilaitoksella Vantaalla päällystön tasolla erilaisten turvallisuuteen liittyvien
asioiden parissa. Poliisiasemalla on poliisin sosiaalityöntekijä, joka toimii sekä tutkinnan että
kentän kanssa yhteistyössä. Poliisin sosiaalityöntekijä kuuluu myös lähipoliisiryhmään. Lähipoliisit toimivat Vantaalla alueverkostoissa ja jokaisella Vantaan asuinalueella ja koululla on
nimetyt lähipoliisinsa. Lähipoliiseja on yhteensä 13. (Itä-Uudenmaan poliisilaitos 2015.)
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on päätetty, että moniammatillisen toimintamallin käyttöön otosta vuoden 2015 loppuun mennessä kaikilla poliisilaitoksilla. Mallilla ehkäistään alle
18-vuotiaiden rikoskierrettä. Sisäasiainministeriön lisäksi toimenpiteen toimeenpanosta ovat
vastuussa Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot,
Poliisihallitus, paikallispoliisi ja paikalliset viranomaiset. Moniammatillinen toiminta perustuu
Ankkuri-malliin, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä poliisiasemalla. Ankkuri-tiimi
muodostuu poliisin, sosiaalityöntekijän, psykiatrisen sairaanhoitajan ja nuorisotyöntekijän
muodostamasta ryhmästä, joista kaikki, poliisia lukuun ottamatta, ovat kunnan työntekijöitä.
(Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä 2013.)
Sisäministeriö kartoitti moniammatillisten mallien käyttöä poliisilaitoksilla vuonna 2013. Kyselyn mukaan useilla poliisilaitoksilla oli jo käytössä moniammatillista toimintaa ja suunnitteilla
se oli useilla laitoksilla. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella oli erilaisia käytäntöjä moniammatillisen yhteistyön suhteen kunnittain vaihdellen, mutta varsinaista strukturoitua Ankkuri- tai
sen kaltaista mallia ollut käytössä. Myöskään ennalta ehkäisevän työn osalta ei ollut kirjattu
valmiita yhteistyöprosesseja tai käytäntöjä, vaikka sitä tehdään muun muassa osallistumalla
moniammatillisiin kokouksiin. (Ankkuri-malli moniviranomaisyhteistyössä 2013.)
Vantaan poliisiasemalla toimii erilaisia käytäntöjä, mutta jäsentynyttä moniammatillisen yhteistyön mallia ei ole käytössä MARAK- mallia lukuun ottamatta. MARAK on moniammatillinen
lähisuhdeväkivallan kartoitusmenetelmä ja työryhmä, josta asiakas voi saada suunnitelman
lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja oman turvallisuuden luomiseksi. Vantaalla toimii poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn Jota- työryhmä, jonka puheenjohtajuus on
Vantaan kaupungin sosiaalivirastolla. (Sisäministeriön raportti 2012.) Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen päällystölle on esitetty Ankkuri- mallin käyttöönottoa tai sen suunnittelemisen aloittamista vuoden 2014 lopulla sekä Vantaalla että Keski-Uudellamaalla. Toistaiseksi asia ei ole
edennyt muualla kuin Hyvinkään kaupungin ja poliisilaitoksen välillä. Tätä mallia kokeillaan
vuoden 2015 aikana. (Ojala 2014.)
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3.3

Ennaltaehkäisevä työ väkivaltaisen ekstremismin osalta

Sisäasiainministeriön kansallinen toimenpideohjelma (2012) väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi korostaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Viranomaisyhteistyön ohella yhteistyötä on tehtävä myös kolmannen sektorin, kansalaisyhteiskunnan eli eri järjestöjen sekä
vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Sisäasiainministeriön toimenpiteiden ja suositusten mukaan
ennaltaehkäisyn keskeisenä edellytyksenä on toimijoiden välinen avoin vuorovaikutus sekä
toiminnasta saatujen kokemusten ja sen puitteissa hyviksi sekä toimiviksi koettujen käytäntöjen levittäminen. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 20.)
Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kannalta on erityisen tärkeää, että paikallisen
tason toimijoilla laajasti on kyky tunnistaa sen varhaisia ilmenemismuotoja. Ideologisesti tai
uskontulkinnalla perustellun väkivallan syyt eroavat usein esimerkiksi katu-, perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä myös kunniaväkivallan syistä, ja siksi tämäntyyppisen väkivallan ennaltaehkäisykin on erilaista, ja usein myös erittäin haastavaa. Lisäksi väkivaltaisen ekstremismin
hiljainen hyväksyminen tai tunnistamattomuus voi luoda kasvupohjaa yhä vakavammille rikoksille ja toiminnalle, äärimmillään jopa terroristisille teoille.
Viranomaisista ja asiantuntijoista poliisilla on keskeinen rooli asiantuntijana väkivaltaiseen
ekstremismiin liittyvissä kysymyksissä, mutta usein myös opettajat, nuorisotyöntekijät, terveydenhuollon edustajat sekä sosiaalityöntekijät joutuvat työtehtäviensä puitteissa tilanteisiin, joissa on havaittavissa väkivaltaiseen ekstremismiin viittaavia varhaisia merkkejä. Ennaltaehkäiseminen edellyttää, että havaittuihin varhaisiin merkkeihin, hiljaisiin signaaleihin puututaan riittävän ajoissa. Kuitenkin yksittäisen viranomaistoimijan voi olla usein hankala puuttua yksin tähän kehitykseen.
Tehokkaan puuttumisen keskeisenä takeena on verkostomainen yhteistyö, jossa eri alojen asiantuntijat voivat keskenään vaihtaa tietoja sekä sopia parhaista menettelytavoista. Sisäasiainministeriön kansallisen toimenpideohjelman tavoitteena onkin luoda pysyviä yhteistyöryhmiä siten, että alueellisella että valtakunnallisella tasolla yhteistyö on organisoitu verkostomaisesti. Verkostomainen toimintatapa on perinteistä työryhmätyöskentelyä joustavampaa ja
avoimempaa. Verkostomaiseen yhteistyötoimintaan voidaan kutsua järjestöjä, tutkijoita ja
muita käsiteltävän asian kannalta keskeisiä tahoja tarpeen mukaan, ottaen huomioon ajankohtaiset haasteet. Verkostomaisen toiminnan yksi keskeinen tavoite on, että yhteistyön
kautta syntyy kokonaisvaltaisempaa ja laajempaa tietoa, jonka avulla voidaan tehdä tarkempaa analyysia tilanteesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2013: 16, 20 - 21.)
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Syrjäytymistä, radikalisoitumista ja rikollisuutta ennustavien riskitekijöiden tunnistaminen on
mahdollista jo varhain. Riskitekijät kuten esimerkiksi puutteelliset kotiolot, vanhempien alkoholismi, ristiriitaiset kasvatusmenetelmät, hyväksikäyttö lapsuudessa ja keskittymishäiriöt
koulussa vaativat usean toimijan työpanosta yhdessä asiakkaan kanssa. Keskeistä on ehkäistä
syrjäytymistä, koska useat rikolliseksi kehittymistä edistävät tekijät ovat yhteydessä huonoosaisuuteen ja syrjäytymiseen. Rikosten sosiaalisella ehkäisyllä pyritään vaikuttamaan näihin
seikkoihin. (Rikoksentorjuntaneuvosto 2014.) Yhteiskunnassamme nuoret pyritään saamaan
teoistaan vastuuseen, mutta rangaistavuudessakin pyritään ehkäiseviin toimenpiteisiin, joilla
pyritään ehkäisemään syrjäytymistä tai katkaisemaan rikoskierre. Lapsen ja nuoren auttamiseen ja tukemiseen sosiaali- ja terveydenhuollolla on toimivimmat tukitoimet ja kuntoutusmenetelmät.
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4

NUORTEN LAITON YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA

Suomalaisten nuorten valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan on viime vuosina lisääntynyt. Suomessa vuonna 1999 valmiutta laittomaan toimintaan osoitti vain 3 prosenttia
nuorista, mutta vuonna 2009 vastaava luku oli 9 prosenttia. Tällöin suomalaisten nuorten valmius laittomaan toimintaan ylitti selkeästi muiden Pohjoismaiden tason. Huolestuttavaa on,
että maahanmuuttajiin kriittisesti ja laittomaan toimintaan myönteisesti suhtautuvien nuorten määrä on kasvanut Suomessa suhteessa muuhun Eurooppaan. Nämä nuoret hyväksyvät
myös väkivallan käytön merkittävästi useammin kuin vastaavat eurooppalaiset ryhmät. Suomessa suhtaudutaan kriittisemmin myös eri etnisten ryhmien tasavertaisiin oikeuksiin. (Suutarinen & Törmäkangas 2012: 11 - 13.) Valmius laittomaan yhteiskunnalliseen toimintaan ei sinällään tarkoita valmiutta käyttää väkivaltaa keinona tavoitteiden saavuttamiselle, mutta se
voi kuitenkin luoda kasvualustaa, joka lisää väkivaltaisten ekstremististen ryhmien ja ideologioiden houkuttelevuutta ja voi johtaa yksilötasolla väkivallan käytön hyväksymiseen.
Nuorisotutkimuksissa nuoriin liitetty aktivismi ja siihen mahdollisesti liittyvä laiton toiminta
on tulkittu usein sukupolvisidonnaiseksi. Yhteiskunta muuttuu nopeasti ja eri tavoilla niin,
että yhteisiin kokemuksiin perustuvia sukupolvi-identiteettejä ei enää muodostu. Viime vuosien tutkimukset ovat osoittaneet kansalaistoiminnassa siirtymistä laittomaan toimintaan. Kansainvälisissä 1999 tehdyssä CIVED tutkimuksessa ja 2009 tehdyssä ICCS tutkimuksessa on selvitetty nuorten asenteita väkivaltaista yhteiskunnallista toimintaa kohtaan ja aikomuksia osallistua toimintaan tulevaisuudessa. Vuonna 1999 suomalaisten nuorten valmius laittomaan toimintaan osallistumiseen oli kaikkein pienintä 28 maan joukosta. Vuonna 2009 tilanne oli toinen, 9 prosenttia ilmoitti olevansa valmis. (Suutarinen & Törmäkangas 2012: 11, 71, 101.)
Nuorten laittoman toiminnan taustatekijöitä ovat rikkinäinen perherakenne, vanhempien alhainen koulutustaso, käytösongelmat ja varhain aloitettu päihteiden käyttö (Eloheimo 2012).
Lapsen ja nuoren rikoksilla oireilu on merkki vakavasta syrjäytymisen uhasta. Nuorten rikokset
ovat useimmiten lieviä. Yleisimpiä nimikkeitä ovat pahoinpitelyt, näpistykset, varkaudet, vahingonteot ja rattijuopumukset.

Vuonna 2012 nuorten ja alaikäisten (alle 21-vuotiaiden)

osuus kaikista syylliseksi epäillyistä oli 22 prosenttia. Nuorten osuudet ovat suuria alkoholirikoksissa, ryöstöissä (35 prosenttia), vahingontekorikoksissa (46 prosenttia) sekä moottorikulkuneuvoon kohdistuvissa anastusrikoksissa (32 prosenttia). Pahoinpitelyihin syylliseksi epäillyistä nuorten osuus oli 21 prosenttia ja uhreina oli yleensä 18-vuotias. (Katsaus rangaistuksiin
2012.) Peruskoulun päätösvaiheessa nuoret tekevät tilastojen mukaan suhteellisesti enemmän
rikoksia kuin muiden ikäluokkien kansalaiset (Suutarinen ja Törmäkangas 2012: 15). Nuorten
rikoksilla oireilu on korkeampaa kuin lasten ja alkaa laskea nuoruusiän jälkeen. Tutkimusten
mukaan sama ilmiö näkyy eri kulttuureissa ja myös eri aikakausina. (Kivivuori 2013: 58 – 59.)
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Lapsen rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 vuoden iässä. Alle viisitoistavuotias ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta hänellä on vahingonkorvausvelvollisuus. Yhteiskunnassamme
nuoret pyritään saamaan teoistaan vastuuseen, mutta rangaistavuudessa pyritään ehkäiseviin
toimenpiteisiin, joilla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä tai katkaisemaan rikoskierre. (Salmi 2013.) Lasten rikoksilla oireilu on merkki hädästä ja sosiaalisenavun ja huolenpidon tarpeesta. Suomalainen sosiaali- ja terveysjärjestelmä reagoi yleensä vasta, kun nuorelle on ehtinyt kehittyä useampia ongelmia ja syrjäytymisprosessi on jo edennyt pitkälle. Järjestelmä
toimii korjaavana työmuotona, ei ennaltaehkäisyssä.
”Väkivaltainen ekstremismi on uhka demokraattiselle järjestelmälle ja perustuslaissa vahvistetuille oikeuksille, kuten yhdenvertaisuudelle, oikeudelle elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen” (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 11). Ekstremismin tärkein ja tehokkain vastavoima on demokraattinen järjestelmä, yhteiskunnan avoimuus ja vahva
osallisuus. Yhteiskunta on sitä vastustuskykyisempi väkivaltaiselle ääriajattelulle, mitä paremmin sen kansalaiset kokevat voivansa vaikuttaa avoimesti omiin yhteiskunnallisiin asioihinsa.
Suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteenä on kautta aikojen ollut vahva kansalaisjärjestötoiminta, jota tuetaan valtion varoista. Tämä on selkeästi edistänyt toiminnan kanavoitumista
laillisiin ja demokraattisen järjestelmän kautta vaikuttaviin järjestöihin. Suomalaiselle, demokraattiselle päätöksenteolle on toisen maailmansodan jälkeen ollut ominaista pyrkimys
yhteiskunnalliseen konsensukseen ja vastakohtien välttämiseen. Luottamus yhteiskuntamme
järjestelmään ja sen tarjoamiin todellisiin vaikutusmahdollisuuksiin niin kansallisesti kuin paikallisesti on tärkein yleinen edellytys sille, että voidaan ennaltaehkäistä väkivaltaisten ekstremististen ajatusten ja ideologioiden saamaa tukea kansalaisten keskuudessa. (Tavoitteena
eheä yhteiskunta 2012:19, 23.)
Erityisen tärkeää yhteiskunnassamme on huolehtia siitä, että nuoret kokevat demokraattisen
järjestelmän kautta toimimisen mahdollisimman tehokkaaksi tavaksi vaikuttaa oman ympäristön ja yhteiskunnan kehitykseen laajastikin. Nuorisoa pyritään motivoimaan myös aktivoimalla
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää keskustelua sekä valtakunnallisella tasolla että
kuntien keskuudessa nuorisovaltuustojen sekä kaupungin- ja kunnanvaltuustojen välillä. Tämän tavoitteena on koota nuorison näkemykset yhdeksi julkaisuksi. Tähän tähtäävät toimenpiteet ovat vasta valmisteluasteella. Yhteiskunnassa laajasti toteutettavat toimet syrjäytymisen ehkäisemiseksi ovat erityisen keskeisiä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi.
Erityisesti toimet ja projektit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, sekä koulupudokkaiden
määrän vähentäminen, työttömyyden ehkäisy, onnistunut kotoutuminen, koulutus ja kielitaito
ovat kaikki toimia, jotka lisäävät yhteiskunnan eheyttä, torjuen ääriajattelua. (Tavoitteena
eheä yhteiskunta 2012: 11, 23.)
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5

VÄKIVALTAINEN EKSTREMISMI

Valtavirrasta poikkeava ajattelu sekä järjestäytymis-, kokoontumis- ja sananvapaus ovat yhteiskunnassamme demokratian turvaamia, meidän jokaisen perusoikeuksia. Myös radikaali tai
jopa ekstremistinen toiminta nauttii näiden edellä mainittujen oikeuksien antamaa suojaa,
mutta vain niin kauan, kun toiminta ei ole laitonta eikä se loukkaa muiden yksilöiden ja ryhmien perusoikeuksia. Vaikka ääriajattelun ja väkivaltaisen ekstremismin raja onkin usein hyvin häilyvä, on toisen kehottaminen väkivallan käyttöön sekä väkivallan käyttö itsessään jo
rikoslain mukaisia rangaistavia tekoja.
5.1

Määritelmät

Väkivaltarikollisuuden ilmi tulleeseen kokonaismäärään nähden ekstremistinen väkivalta on
Suomessa vähäistä. Ekstremistisen väkivallan kuva Suomessa on kolmijakoinen: arjen turvallisuuteen vaikuttavat toistuvat, pääosin uusnatsien ja skinheadien tekemät äärioikeiston väkivaltarikokset, suurimman terrorismin uhan muodostavat väkivaltaisen ääri-islamin kannattajat, sekä todennäköisimmin laajamittaista, kuolonuhreja aiheuttavaa väkivaltaa käyttävät
koulusurmaiskun tyyppisiä tekoja valmistelevat yksinäiset toimijat. (Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2014: 1.) Muiden radikaalien vaihtoehtoliikkeiden, kuten ympäristö- ja eläinoikeusliikkeiden piirissä ei ole ilmennyt viime vuosien aikana merkittävää radikaalia toimintaa,
eivätkä ne lähtökohtaisesti aiheuta turvallisuusuhkia Suomessa (Suojelupoliisin toimintaympäristö vuosina 2015–2016). Laitoin toiminta on pääsääntöisesti ollut kansalaistottelemattomuutta tai korkeintaan vahingontekoja, mutta ei juurikaan väkivaltaista ekstremismiä.
Väkivaltaiselle ekstremismille ei ole olemassa vain yhtä selkeää, kansainvälisesti hyväksyttyä
määritelmää. Poliittisella tasolla ekstremismin ytimenä voidaan nähdä tyytymättömyys vallitsevaa yhteiskuntaa, poliittista järjestelmää sekä kulttuuria kohtaan. Taloudelliset, sosiaaliset
sekä poliittiset jännitteet vahvistavat myös ekstremistisiä toimijoita. (Holmstedt 2012: 20.)
Sisäasiainministeriön "Tavoitteena eheä yhteiskunta" -toimenpideohjelmassa ekstremismillä
tarkoitetaan ”radikaalia ideologiaa, oppia tai ääriajattelua, jonka keskeisenä sisältönä on
luoda demokraattisten periaatteiden vastaisiin, perusteellisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin
tähtääviä laittomia toimia ja politiikkaa”. Ekstremismi on lähtökohtaisesti totalitaarista,
demokratian vastaista, toimintatavoiltaan ulkoparlamentaarista ja usein laitonta. Väkivallaton ja laittomasta toiminnasta pidättäytyvä ekstremismi ei ole sinällään tuomittavaa, vaikka
yhteiskunnan eheyden kannalta suvaitsemattomuudesta ja vihasta kumpuava ääriajattelu onkin erittäin huolestuttavaa. Ekstremistinen väkivalta on ekstremistisestä maailmankuvasta
motivoitunutta laitonta toimintaa ja väkivaltaa, joka voi äärimmillään johtaa myös terrorismiin. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 2.)
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Väkivaltainen ekstremismi voi ilmetä myös rasistisena tai muuna viharikollisuutena. Rasistisessa rikoksessa uhri valikoituu hänen edustamansa kansallisen tai etnisen viiteryhmän vuoksi.
(Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2013: 3). Poliisiammattikorkeakoulun viharikollisuuteen
liittyvän tutkimusraportin (Niemi & Sahramäki 2012) mukaan viharikoksessa motiivina voi näiden lisäksi olla myös esimerkiksi uskonnollinen vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen tai
sukupuoli-identiteetti. Mikäli rasistisen rikoksen tai viharikoksen taustalla on tekijän omaksuma, väkivaltaan yllyttävä aatemaailma, on samalla kyseessä ekstremistinen rikos (Väkivaltainen ekstremismi 2013: 3). Tämä ei kuitenkaan ole oikeudellinen käsite. Lisäksi jotkut ekstremismiä ilmentävät rikokset, kuten ääriliikkeiden tekemät vahingonteot tai kantaväestöön
kohdistuvat väkivallanteot, eivät puolestaan ole viharikoksia.
5.2

Miksi radikalisoidutaan?

Radikalisoitumisessa on kyse prosessista, jossa yksilöllisesti vieraannutaan ja marginalisoidutaan yhteiskunnasta. Yksilön uskomukset, käytös ja tunteet muuttuvat väkivallan hyväksymiseksi eri ryhmien välillä. (Laitinen & Lumio 2009: 35.) Radikalisoitumisella tarkoitetaan myös
väkivaltaista, ekstremismistä radikalisoitumista. Radikaalit ajatukset eivät vielä ole ekstremismiä. Radikalismi voi olla myös myönteinen, kehittävä ja yhteiskuntaa eteenpäin vievä
voima. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 9 - 10.)
Väkivaltaista ekstremismiä ja ääriliikkeisiin liittymistä on tutkittu paljon, mutta ei ole kuitenkaan löydetty yhtä yksittäistä syytä siihen, miksi yksilö radikalisoituu aina siihen asti, että hän
on valmis käyttämään väkivaltaa muita ihmisiä kohtaan (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012:
10). Ääriryhmien radikalisoitumisen tarkastelussa ongelmaksi on noussut se, ettei esimerkiksi
akateemisessa tutkimuksessa ole päästy yhteisymmärrykseen siitä, miten radikalisoituminen
tarkkaan ottaen tapahtuu. Radikalisaatiota käsittelevä tutkimus on kokonaisuutena tarkastellen melko tuoretta, mutta tänä päivänä se on edelleenkin keskittynyt 2000-luvulla tapahtuneiden näyttävien terrorismi-iskujen seurauksena pääosin ääri-islamiin. (Coolsaet 2011: 240.)
Sisäasiainministeriön (2012, 10) mukaan ilmiön tunnistaminen, ennaltaehkäisy, torjuminen ja
sen tutkiminen on haastavaa, koska kyseessä on viime kädessä yksilön sisäinen muutos. Väkivaltaisen ekstremismin taustalla voi olla muun muassa nuoren ihmisen kehitykseen liittyvä
oman identiteetin etsiminen ja uuden suunnan haku omalle elämälle. Tällaisessa elämänvaiheessa syrjinnän, rasismin tai ulkopuolisuuden kokemukset voivat edistää sitä, että nuori on
haavoittuvaisempi ja alttiimpi ekstremistien viestille, erilaisille ajatuksille ja vaikutteille.
Ääriliike voi olla yhteiskunnasta syrjäytyneelle nuorelle ensimmäinen yhteisö, jossa hän voi
tuntea saavansa arvostusta ja asemaa niin liikkeen sisällä kuin sen ulkopuolella. (Tavoitteena
eheä yhteiskunta 2012: 10.) Nuorelle kyseinen ryhmä voi olla jopa elämänsä ensimmäinen,
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jossa hän tuntee kuuluvansa johonkin sosiaaliseen yhteisöön, joka tuo turvallisuutta ja johon
hän voi integroitua (Laitinen & Lumio 2009: 37).
Tutkimusten mukaan juuri sosiaaliset ja yhteisölliset syyt ovat keskeisiä ryhmään hakeutumisvaiheessa, ja ideologinen sitoutuminen ryhmään tulee usein vasta jäsenyyden myötä. Ekstremismi tarjoaa vahvan, valmiin identiteetin ja samanmielisten yhteisön sosiaalisen tuen. Yksilön radikalisoituminen lähtee yleensä liikkeelle tilanteessa ja ympäristössä, jossa myös muut
radikalisoituvat (Laitinen & Lumio 2009: 38.) Ryhmän yhteinen ääriajattelu luo vahvan tunteen siitä, että oma yhteisö on oikeassa ja muu yhteiskunta väärässä. Sosiaalinen tuki ja ryhmädynamiikka ovatkin usein tärkeässä roolissa radikalisoitumisprosessissa. Tämä tiivis yhteys
samalla tavalla ajattelevien kanssa voi syntyä helposti myös virtuaalimaailmassa. Internetillä
ja tiedon vapaalla ja nopealla liikkumisella on tärkeä rooli radikalisoitumisen mahdollistajana.
Sen kautta nuori pääsee usein suoraan ääri-ideologioiden kotisivuille ilman mitään suodattamista. (Laitinen & Lumio 2009: 42.)
Radikalisoitumiseen voivat motivoida myös yksittäiset tapahtumat, jotka antavat kipinän ääriajattelulle tai vievät sitä vielä pidemmälle, jopa tekoihin asti. Myös muiden kärsimykseen
tai loukkauksiin samaistuminen median tai Internetin välityksellä voi lisätä ekstremistien viestin houkuttelevuutta. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 10.) Kokemukset, jotka altistavat
radikalisoitumiselle, liittyvät usein epäoikeudenmukaisuuteen ja syrjintään. Erityisesti maailman tapahtumat - globaalit ilmiöt, kuten sodat tai konfliktit voivat voimakkaitakin tunteita
herättävinä tapahtumina toimia laukaisevana tekijänä henkilön tai ryhmän radikalisoitumiselle, maailmanlaajuisesti muuallakin kuin itse tapahtumapaikalla tai -maassa.
Henkilön radikalisoitumisprosessi voi kestää jopa vuosia tai se voi olla hyvin nopeaa. Ekstremismille on ominaista selkeä, mustavalkoinen viholliskuva, jossa yksittäiset asiat ja henkilöt
nähdään jonkin suuremman ryhmän tai tahon edustajina. Väkivalta, jonka taustalla on ääriajattelu, voi kohdistua esimerkiksi etnisiin, seksuaalisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin,
tiettyihin ammattiryhmiin tai kehen tahansa, joka on ekstremistin maailmankuvassa väärinajattelija ja siten vihollinen. Ekstremismi voi motivoida myös vandalismiin, uhkauksiin tai
pelotteluun. Näistä teoista aiheutuu vahinkoja yhteiskunnalle ja häiriöitä sen toiminnalle.
(Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 10.)
Kuitenkin vain erittäin pieni osa ekstremistisen ääriajattelun omaksuneista, ja jopa pelon ja
väkivallan käytön hyväksyvistä henkilöistä, päätyy yrittämään tai jopa toteuttamaan vakavaa
väkivallan tekoa isompaa ihmisjoukkoa kohtaan. Henkilö voi suunnitella ekstremismistä, väkivaltaista tekoa pitkäjänteisesti, jopa useitakin vuosia, mutta olla koskaan toteuttamatta sitä.
Hän saattaa jossain vaiheessa kuitenkin kertoa jollekin toiselle henkilölle tai yhteisölle suunnitelmistaan, vaikkei itse tekoa aikoisi toteuttaakaan. Silti yhdenkin henkilön ajautuminen
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ekstremismiin saattaa johtaa äärimmäisiin, ja yhteiskunnan ja sen kansalaisten kannalta erittäin vakaviin väkivaltaisiin, jopa terroristisiin tekoihin.
Internetillä voi olla hyvinkin merkittävä rooli yksinäisten toimijoiden tai jopa kokonaisten
ryhmien radikalisoitumisessa - internetin merkitys rekrytointipaikkana sekä ekstremismisen
propagandan levittämisessä lisääntyy koko ajan merkittävästi. Yksilöt voivat löytää internetistä tukea ja vahvistusta hyvinkin poikkeaville näkemyksilleen sekä kommunikoida samanmielisten toimijoiden kanssa. Anonyymeissä internetkeskusteluissa saatetaan käyttää omia todellisia näkemyksiä sekä käytännön toimintaa huomattavasti radikaalimpaa retoriikkaa. Näin virtuaaliset yhteisöt voivat nopeastikin edistää yksilön radikalisoitumista, kun uhoavaksi ja provosoivaksi tarkoitettu retoriikka vakuuttaa ja rohkaisee yksilöä toimimaan sen mukaisesti.
(Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2/2014: 12.)
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6

VÄKIVALTAINEN EKSTREMISMI RIKOLLISUUTENA

Sisäasiainministeriön mukaan Suojelupoliisi havaitsi vuoden 2014 alkupuoliskolla muutamia
kymmeniä sellaisia rikoksia, joiden voidaan katsoa jollakin tavoin ilmentävän väkivaltaista
ekstremismiä. Yleisimmin rikoksissa on kyse äärioikeiston väkivaltarikoksista. Suojelupoliisin
arvion mukaan ekstremististen rikosten määrässä ei ole vuonna 2014 tapahtunut kasvua vuoteen 2013 verrattuna ja rikosten määrä on pieni suhteutettuna väkivaltarikollisuuteen kokonaisuutena. Tarkkaa tietoa kyseisestä ilmiöstä ei ole, koska tällaisia rikoksia ei Suomessa tilastoida virallisesti. Arviot ekstremististen väkivaltarikosten määrästä perustuvat poliisin tietoon tulleiden rikosten laadulliseen tarkasteluun, jossa on huomioitu muun muassa tekijät,
tekotavat ja teko-olosuhteet. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2014: 2.)
Poliisiammattikorkeakoulun viharikollisuusraportin mukaan ”viharikos on henkilöä, ryhmää,
jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehty rikos, jonka motiivina
ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista
taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan”. Oleellisinta ei ole
uhrin todellinen viiteryhmä, vaan viharikoksen määritelmä täyttyy jo, jos rikoksen tekijä olettaa uhrinsa kuuluvan tiettyyn viiteryhmään. (Tihveräinen 2014: 2.)
Poliisiammattikorkeakoulun tekemien tutkimusten mukaan rikosilmoituksia viharikoksiksi
epäillyistä teoista on Suomessa kirjattu vuosittain 700 - 1000 (Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2/2014: 2). Näistä rikoksista vain pienen osan arvioidaan liittyvän suoraan väkivaltaiseen ekstremismiin. Tarkkaa tietoa ilmiöstä ei ole, koska tällaisia rikoksia ei tilastoida virallisesti. Piilorikollisuuden eli poliisille ilmoittamattomien tapausten osuutta on vaikea arvioida,
ja Sisäasiainministeriön mukaan onkin oletettavaa, että Suomessa on olemassa sellaista piilorikollisuutta, jossa tekijä perustelee rikoksia uskonnollisilla syillä, koska tällaiset rikokset tapahtuvat tyypillisesti perheiden tai yhteisöjen sisällä ja tekijä sekä uhri todennäköisesti tuntevat toisensa. Mikäli ekstremistisiä piirteitä sisältävien rikosten ilmoitusaste vastaa muita
väkivaltarikoksia, tapahtuu Suomessa vuositasolla korkeintaan muutama sata tällaista rikosta.
(Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 1/2014: 6.)
Poliisiammattikorkeakoulun viharikollisuusraportin mukaan vuonna 2013 poliisin rikostietojärjestelmästä löytyi yhteensä 833 viharikokseksi luokiteltavaa rikosilmoitusta (Tihreväinen
2014: 5 - 7). Vuoteen 2012 verrattuna rikosilmoituksia oli 101 kappaletta (14 %) enemmän.
Vuoden 2013 viharikosselvityksessä löytyi 1274 päärikosnimikettä, joka on 177 kappaletta
enemmän kuin edellisvuonna. Nykymuotoisessa viharikosselvityksessä epäiltyjä viharikoksia
löytyi 859 (Peutere 2009). Edellisvuosien tapaan enemmistö viharikoksista sisälsi rasistisia
piirteitä (85,2 %). Epäiltyjen viharikosten seuraavaksi yleisin motiivi oli uskonto tai elämän-
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katsomus (8,8 %). Vammaisuus oli motiivina 1,3 prosentissa tapauksista ja seksuaalinen suuntautuminen tai seksuaalinen identiteetti 0,7 prosentissa tapauksista. Edellisvuoteen verrattuna ilmoitusten osuuksien muutokset olivat vähäisiä. Vuonna 2013 löytyi 710 rikosilmoitusta,
jotka sisälsivät rasistisia piirteitä. Ilmoituksia oli 69 (11 %) kappaletta enemmän kuin vuonna
2012. Päärikoksia löytyi 1104 kappaletta, joita oli 147 (15 %) kappaletta enemmän kuin edellisenä vuonna 2011. Epäillyistä alle 15-vuotiaita oli 77 (8 %), joista tyttöjä 27 (8 %) ja poikia 50
(8 %). (Tihreväinen 2014: 4 - 7.)
Viharikollisuusraportin mukaan vuoden 2013 ajalta Itä-Uudellamaalla oli kirjattu rikosilmoituksia viharikoskoodilla yhteensä 56 kpl (25 %). Vantaalla epäiltyjä rasistisia rikoksia vuosina
2012 - 2013 oli kirjattuna rikosilmoituksina yhteensä 44 kpl (6 %), ja päärikoksia 61 kpl (5 %).
(Tihreväinen 2014: 19, 26.)
6.1

Äärioikeistolainen ekstremismi

Sisäasiainministeriön arvion mukaan äärioikeistolainen ekstremismi on Suomessa kokonaisuutena arvioiden vähäistä - laajamittaista väkivaltaista toimintaa ei ole ilmennyt. Ilmitullut,
äärioikeistoon liittyvä rikollisuus muodostuu valtaosin pahoinpitelyistä, vahingonteoista ja
muusta häiriökäyttäytymisestä. Alkuvuonna 2014 havaituissa ekstremistisissä rikoksissa oli
pääosin kyse rasististen skinheadien tekemistä pahoinpitelyistä, joista kaksi tapausta on kirjattu törkeänä pahoinpitelynä. Useimmiten rikoksen motiivi ei kuitenkaan ole rasistinen ja
asianomistajana on kantaväestöön kuuluva henkilö. Rikokset ovat useimmiten luonteeltaan
spontaaneja, eikä niihin liity suunnitelmallisuutta. Skinheadeille on yleistä jatkuva varustautuminen teräasein ja muilla toisen vahingoittamiseen soveltuvilla esineillä. (Väkivaltainen
ekstremismi Suomessa 2/2014: 2 - 3.)
Myös niin sanotun uuden äärioikeiston eli islaminvastaisten liikkeiden toiminta on Suomessa
vähäistä. Liikkeet koostuvat vain yksittäisistä henkilöistä ja toimivat lähinnä vain verkossa
osana laajempaa, eurooppalaista islaminvastaista liikehdintää. Liikkeet eivät ole saaneet kasvavaa kannatusta Suomessa ja niiden toiminta on ainakin toistaiseksi pysynyt erittäin vähäisenä. Uuden äärioikeiston todennäköisyys käyttää väkivaltaa Suomessa heijasteleekin todennäköisesti pitkälti sitä, miten vastaavanlaiset liikkeet toimivat muualla Euroopassa. Liikkeet
pyrkivät edistämään kannatustaan valtavirrassa muun muassa sanoutumalla yleensä julkisesti
irti perinteiseen äärioikeistolaisuuteen sekä uusnatsismiin kuuluvasta rotuopista. (Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2/2014: 4.)
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6.2

Äärivasemmistolainen ekstremismi

Äärioikeistolaisen ekstremismin tapaan myös äärivasemmistolainen radikaaliliikehdintä on
Suomessa vähäistä. Sisäasiainministeriön mukaan merkittävintä toimintaa ilmenee anarkismin
viitekehyksessä - muita äärivasemmistolaisiin ideologioihin pohjautuvia radikaalia toimintaa
harjoittavia ryhmiä Suomessa ei ole havaittu. Äärivasemmistolaiseen ekstremismiin liittyviä
rikoksia kirjattiin vuoden 2014 alkupuolella kymmenkunta. Tapaukset olivat mielenosoitusten
yhteydessä ilmenneitä vahingontekoja ja lieviä väkivallantekoja. Yleisimmin rikokset kohdistuivat mielenosoitusten turvallisuutta ylläpitäneisiin poliiseihin. (Väkivaltainen ekstremismi
Suomessa 2/2014: 3, 6.)
Anarkistiliikkeen toimintaa on ohjaillut laajempi eurooppalainen viitekehys, jonka myötä liikehdintä on Suomessakin ajoittain aktivoitunut ja radikalisoitunut, konkreettisia esimerkkejä
tästä ovat olleet 2000-luvulla järjestetyt Kuokkavierasjuhlien, sekä vappuaaton mielenosoitusten kaltaiset vuosittaiset tapahtumat. Suomalainen mielenosoituskulttuuri on kuitenkin
eurooppalaisessa vertailussa hyvin maltillista ja mielenilmausten osallistujamäärät ovat olleet
suhteellisen pieniä. Poikkeuksena voidaan mainita vuonna 2014 itsenäisyyspäivän väkivaltaiseksi muuttuneet mielenosoitukset "Kiakkovierasjuhlat" Tampereella. Laajamittainen ja pitkäkestoinen mellakointi mielenosoitusten yhteydessä arvioidaan Sisäasiainministeriön taholta
kuitenkin Suomessa lähitulevaisuudessa epätodennäköiseksi. Mielenosoitusten lisäksi muita
anarkistien yleisesti käyttämiä toimintamalleja, joissa ilmenee laitonta toimintaa, ovat talonja kadunvaltaukset. Tällaiset kansalaistottelemattomuuteen pohjautuvat toimintamallit eivät
kuitenkaan pääsääntöisesti aiheuta merkittäviä väkivaltauhkia. (Väkivaltainen ekstremismi
Suomessa 2/2014: 6.) Kuitenkin on hyvä muistaa, että esimerkiksi Euroopan talouskriisien mukanaan tuomat ääriliikkeiden väkivaltaiset toimintamallit voivat rantautua pienellä viiveellä
Suomeenkin. Myös äärioikeiston toiminnan näkyvä kasvu ja väkivaltainen radikalisoituminen
ovat omiaan aiheuttamaan nopean väkivaltaisen reaktion äärivasemmistossa.
6.3

Väkivaltainen ääri-islam

Väkivaltaisista ääriliikkeistä johtuvan laajamittaisen väkivallan, kuten terrori-iskun, riski on
Suomessa pieni, koska Suomea ei pidetä merkittävänä viholliskohteena väkivaltaisten radikaali-islamistien näkökulmasta. Sisäasiainministeriön mukaan väkivaltaiseen ääri-islamiin liittyviä
kansainvälisen tason ilmiöitä on kuitenkin nähtävissä Suomessa aiempaa enemmän. Viime aikoina julkisuuden keskiössä on ollut etenkin Syyrian pitkittynyt konflikti, joka on houkutellut
osallistujia eri puolilta Eurooppaa, ja myös Suomesta on taistelualueille lähtenyt miehiä ja
naisia, yhteensä noin 60. Tällä hetkellä matkustaneiden määrä on kasvanut. Euroopan tasolla
on havaittu, että sinne matkustaa aiempaa nuorempia henkilöitä osallistumaan taisteluihin,
sekä kokonaisia perheitä. Myös suuri osa kansainvälistä väkivaltaiseen toimintaan yllyttävää
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sosiaalisessa mediassa levitettävää propagandaa liittyy keskeisesti Syyrian tilanteeseen ja ääri-islamististen ryhmittymien tavoitteisiin alueella. Syyrian konfliktiin liittyvät ilmiöt, kuten
sellaisten henkilöiden määrän kasvu, jotka ovat kiinnostuneita väkivaltaisesta ääriislamistisesta toiminnasta, vaikuttivat siihen, että Suojelupoliisin kesäkuussa 2014 laatimassa
uhka-arviossa väkivallantekojen uhan arvioitiin kohonneen myös Suomessa. (Väkivaltainen
ekstremismi Suomessa 2/2014: 8.)
Useat ulkomaiset esimerkit, muun muassa pohjoismaista, osoittavat että tilanne voi muuttua
ratkaisevasti huonommaksi jopa vain yksittäisen laukaisevan tapahtuman seurauksena. Tanska
ja Ruotsi ovat olleet useiden vuosien ajan islamistisen vihapropagandan kohteena maiden lehtien julkaistua loukkaaviksi koettuja pilakuvia. Viimeisimpänä terrorismi-iskuksi luokiteltuna
tapahtumana Euroopassa oli 17 kuolonuhria vaatinut terrorismi-isku Charlie Hebdo -lehden
toimitukseen Pariisissa 7.1.2015. Väkivaltaisen ekstremismin ja terrorismin uhkan kannalta on
myös erittäin huolestuttavaa, jos Suomi profiloituu kansainvälisessä, väkivaltaan yllyttävässä,
radikaali-islamistisessa propagandassa niin sanotuksi vihollismaaksi. Tämä saattaisi radikalisoida yksittäisiä henkilöitä ja nostaa heidän valmiutta väkivaltaiseen ja jopa terroristiseen
toimintaan nopeasti myös Suomessa. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 17.)
Suomen muslimiyhteisö on heterogeeninen ja pääasiassa maltillinen. Väkivaltaiset, radikaaliislamistiset näkemykset eivät liity Suomessa yhteisöihin, vaan ne ovat enimmäkseen yksilötason ongelmia. On kuitenkin olemassa vahvoja viitteitä siitä, että Suomesta on pyritty tukemaan islamistisesti motivoitunutta terroristista toimintaa lähtömaissa tai konfliktialueella.
Suomessa oleskelevien yksittäisten radikaali-islamististen henkilöiden epäillään myös osallistuneen terroristiryhmien taisteluihin tai aseelliseen koulutukseen kriisialueilla. Yleisesti voidaan arvioida taisteluihin osallistuneilla ja taistelukoulutuksen saaneilla henkilöillä olevan
kohonnut alttius toteuttaa väkivaltaisia tekoja. (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012: 17.)
Taistelualueelle matkustamisen ennaltaehkäisy on helpointa tehdä sellaisissa ympäristöissä,
joissa matkalle aikovat toimivat omassa arjessaan. Tällaisia ovat esimerkiksi koulut, työyhteisöt ja erilaiset yhteiskunnalliset palvelut. Haasteena on se, että matkaa suunnittelevat pyrkivät usein piilottamaan aikeensa jopa lähipiiriltään eikä matkaa edeltävä käytös välttämättä
anna minkäänlaisia merkkejä tulevasta. Kansainvälisen kokemuksen mukaan perheellä voi olla
toki myös suojaava vaikutus, minkä vuoksi perheiden kanssa tehtävä yhteistyö ja heille suunnatut tukitoimenpiteet korostuvat (Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2/2014: 11).
Väkivaltaiseen ekstremismiin johtavan uskonnollisen radikalisoitumisen suhteen erityisenä
huolenaiheena ovat ne islaminuskoiset nuoret, jotka eivät täysin samaistu suomalaiseen kulttuuriin, mutta eivät toisaalta tunne vanhempiensakaan kulttuuria omakseen. Erityisesti näillä
nuorilla syrjäytyminen lisää huomattavasti riskiä väkivaltaiseen radikalisoitumiseen. Kansain-

35

välisten kokemusten mukaan islamilaistaustaisten maahanmuuttajien ja heidän lastensa kokemus ulkopuolisuudesta ja syrjäytymisestä yhteiskunnassa lisää riskiä siitä, että yksilötasolla
omaksutaan väkivaltainen uskontulkinta. Lisäksi syrjintä, rasismi ja islamfobia vahvistavat
tällaista ulkopuolisuutta. (Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2/2014: 10 - 11.)
6.4

Yksinäiset toimijat

Yksinäisellä toimijalla tarkoitetaan henkilöä, joka voi toteuttaa terrori-iskun tai muun laajamittaisen tai muuten yhteiskunnallisesti merkittävän väkivallanteon itsenäisesti ilman minkään ryhmän tai järjestön tukea. Yksinäisten toimijoiden tunnistaminen ja seuranta on erityisen haastavaa, minkä vuoksi iskujen todennäköisyyttä ei voida täysin luotettavasti arvioida.
Suomessa on tunnistettu joitakin potentiaalisia yksinäisiä toimijoita, jotka ovat aiemmalla
toiminnallaan, puheillaan tai kirjoituksillaan osoittaneet kiinnostusta, suuntautuneisuutta tai
jopa valmiutta yhteiskunnallisesti merkittävään väkivallantekoon. Tällaisen taustalla vaikuttavat esimerkiksi äärioikeistolaiset tai muut vihaideologiat, viha ja katkeruus yhteiskuntaa,
poliitikkoja tai virkamiehiä kohtaan, yleinen ihmisviha sekä psykopatologinen taipumus väkivaltaan. (Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2/2014: 12.)
Useissa nuorten tekemissä joukkosurmissa ja joukkosurmasuunnitelmissa tekijät oikeuttavat
tekonsa aatteellisin perustein, mutta vuoden 2014 alussa paljastunut Helsingin yliopiston iskusuunnitelma on kuvaava ja tuorein esimerkki ei-poliittisen laajamittaisen väkivallanteon
suunnittelusta, jossa kaksi potentiaalista yksinäistä toimijaa löysivät toisensa ja suunnittelivat
yhdessä joukkomurhaa. Juridisesti tapaus eroaa terrorismi-iskusta (rikoslaki 34a) motiivin suhteen, mutta toteutuessaan teolla olisi ollut laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta. (Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2/2014: 12.)
Yksinäisiksi toimijoiksi, tai yksinäisiksi susiksi ("Lone Wolf") kutsuttaviin luetaan myös niin sanotut koulusurmaajat. Koulusurmaajien taustalla on lähes poikkeuksetta mielenterveyden ongelmia sekä koulukiusaamista. Monet koulusurmaajat ovat kuitenkin myös aktiivisia osallistujia, joiden koulumenestys on hyvä. (Langman 2009: 21 – 27.) Surmaajien ajatusmaailmasta on
löytynyt usein viitteitä varsin äärimmäisistä ajatuksista ja vakavasta ihmisvihasta. Koulusurmat ja niiden kaltaiset väkivallan teot eroavat monella tavalla yleisimmistä henkirikoksista, ja
niiden ennalta ehkäisyssä on yhteisiä piirteitä väkivaltaiseen ekstremismin ennaltaehkäisyn
kanssa.
Nuorten tekemien suunnitelmallisten, koulusurma-tyyppisten henkirikosten tehokkainta ennaltaehkäisyä on se, että yksilön epäsosiaaliseen kehitykseen puututaan ajoissa jo ennen kuin
väkivallantekoa edes suunnitellaan ja yksilölle tarjotaan tarvittavat tukitoimenpiteet esimerkiksi etsivän nuorisotyön keinoin. Erityisesti niin sanotun yksinäisen toimijan ominaisuuksia
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omaavien henkilöiden lähipiirillä on merkittävä rooli läheistensä ajatusmaailmassa tai käyttäytymisessä tapahtuvien, radikalisoitumiseen viittaavien muutosten havaitsemisessa. Tällaisia merkkejä osoittavaa henkilöä ei ole missään tapauksessa syytä eristää, vaan päinvastoin,
on tärkeää että hänen lähipiirinsä säilyttää häneen yhteyden ja edistää hänen kiinnittymistä
muihinkin sosiaalisiin verkostoihin. Verkkomaailmassa vertaisvalvonta on ensiarvoisen tärkeää
laajamittaista väkivallantekoa suunnittelevien yksilöiden löytämiseksi. (Väkivaltainen ekstremismi Suomessa 2/2014: 15.)
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7

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS

Opinnäytetyön idea lähti työtehtäviimme liittyneestä tapaamisesta syksyllä 2013. Suunnitelmanamme oli tiivistää yhteistyötä työssämme ja mikäli molemmat meistä joskus opiskelisivat
Laureassa, tekisimme yhteistyötä mahdollisesti myös opinnoissa. Keväällä 2014 suoritimme
molemmat YAMK tutkintoa Laureassa ja päätimme tehdä opinnäytetyömme yhdessä, aiheeksi
valitsimme väkivaltaisen ekstremismin.
Ilmiönä väkivaltainen ekstremismi nivoutuu omiin työtehtäviimme, olemme kiinnostuneita sen
esiintymisestä ilmiönä ja koemme, että ennalta ehkäisevää työtä tulee lisätä ja kehittää. Viranomaisyhteistyön kehittämistarve nuorten väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä tuli
esille Sisäasiainministeriön järjestämään sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston tilaisuudessa 10.3.2014. Laurean opinnäytetyöstä keskusteltiin tarkemmin palaverissa 10.4.2014. Tällöin aihealue rajattiin poliisihallinnon ja sosiaalialan yhteistyön kehittämiseen, tarkoituksena
palvella myös Sisäasiainministeriön kansallisen ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa "Tavoitteena eheä yhteiskunta". Kehittämisympäristöksi kohdentui Vantaan kaupunki
ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos, koska alueella ei ole vielä suunnitelmallisesti aloitettu sisäisen
turvallisuuden ohjelman toimenpiteitä väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyssä, kuten
paikallista yhteistyöryhmää tai moniammatillista Ankkuri- mallia.
Aloitimme heti keväällä 2014 teoriatiedon keräämisen ja esittelimme opinnäytetyön suunnitelman alkukesästä 2014. Syyskuussa haimme tutkimuslupaa Vantaan kaupungilta ja Poliisihallitukselta kyselyn suorittamiseksi Vantaan lastensuojelun työntekijöille ja Itä-Uudenmaan
poliisilaitoksen Vantaan poliisinaseman työntekijöille. Poliisihallitus myönsi tutkimusluvan
nopeasti (Liite 1). Vantaan kaupungin tutkimuslupaa (Liite 2) jouduimme odottamaan. Olimme suunnitelleet suorittavamme kyselyn lokakuussa, koska tiedossamme oli, että poliisiasemalla on loppuvuodesta tulossa suuri organisaatiomuutos, jonka arvelimme vaikuttavan kyselyyn vastaamiseen vastausprosenttia heikentävästi. Tiedostimme myös, että väkivaltainen
ekstremismi saattaa olla käsitteenä vaikeasti ymmärrettävä, joten olimme suunnitelleet vierailevamme lastensuojelun toimistoissa kertomassa opinnäytetyöstämme syksyn aikana. Vantaan kaupunki myönsi tutkimusluvan vasta marraskuun lopussa, joten emme ehtineet vierailla
yksiköissä etukäteen. Suoritimme kyselyn joulukuun alussa sähköpostilla Webropol ohjelmalla. Vastaukset analysoitiin joulu-tammikuussa 2014. Tulokset olivat selvillä maaliskuussa 2015.
Olemme työstäneet opinnäytetyötämme yhdessä. Teoriamateriaalin kerääminen ja kartoitus
jaettiin niin, että toinen selvitti aluksi väkivaltaista ekstremismiä sosiaalityön sekä poliisin
työyksiköiden näkökulmasta ja toinen keskittyi sisäiseen turvallisuuteen ja sen väkivaltaisen
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ekstremismin ennaltaehkäisyn ohjelmaan. Olemme vuoroviikoin hankkineet tietoa, koostaneet
sitä ja kirjoittaneet työtämme.
Koko aineiston analyysin teemoiksi suunnittelimme ja teimme yhdessä. Analyysivaiheessa toinen analysoi aluksi sosiaalityön, ja toinen poliisipuolen vastaukset. Tämän jälkeen vaihdoimme aineistoa. Työjako oli selkeä, koska edustamme kahta eri organisaatiota. Kokonaisuudessaan olemme suunnitelleet ja kirjoittaneet opinnäytetyön yhdessä. Molemmilla on ollut omat
ohjaavat opettajat, joita olemme tavanneet yhdessä ja erikseen. Olemme esitelleet suunnitelmamme seminaareissa omissa oppilaitoksissamme erikseen. Olemme hyödyntäneet saamaamme palautetta ja välillä päätyneet kompromissiin eri näkökulmien keskellä. Opinnäytetyön tekeminen yhdessä, kahdesta eri opintolinjasta, oppilaitoksesta ja työtaustasta huolimatta on sujunut kitkatta ja ollut erittäin antoisaa.
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8

TUTKIMUSASETELMA

Opinnäytetyömme on työelämälähtöistä, tutkimuksellista kehittämistoimintaa. Olemme tutustuneet tarkasti sisäisen turvallisuuden ohjelmaan ja sen sisällä oleviin menetelmiin, toimenpiteisiin ja toimintaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä. Olemme selvittäneet, miten ohjelman toimenpiteitä on otettu käytäntöön Vantaalla. Opinnäytetyössämme on piirteitä
myös kehittävästä työtutkimuksesta. Kehittävässä työntutkimuksessa uutta oppimista sysätään
syklimäisesti eteenpäin interventioiden avulla. (Engeström 1995: 126.) Toikko ja Rantasen
(2009) mukaan kehittämistoiminnan tavoitteena on tähdätä muutokseen, johonkin parempaan
tai tehokkaampaan kuin aikaisemmat toimintatavat tai -rakenteet. Kehittämistoiminnan lähtökohtana voi olla nykyisen tilanteen tai toiminnan ongelmat tai toisaalta näky jostain uudesta. Kehittämistoiminta voi kohdistua yksittäisiin työntekijöihin, jolloin tavoitellaan muutosta
työnteon tavassa tai menetelmissä, tai se voi kohdistua myös rakenteisiin ja prosesseihin.
(Toikko & Rantanen 2009: 16.)
8.1

Tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymyksinämme ovat:
1. Tunnistavatko poliisit ja sosiaalitoimen työntekijät väkivaltaista ekstremismiä työssään?
2. Ovatko poliisit ja sosiaalitoimen työntekijät kohdanneet sitä?
3. Miten poliisit ja sosiaalitoimen työntekijät ovat toimineet asian suhteen ja millaista moniammatillista yhteistyötä he ovat tehneet?
4. Millaisia toiveita poliiseilla ja sosiaalitoimen työntekijöillä on yhteistyön ja koulutuksen
suhteen?
8.2

Menetelmä

Olemme pyrkineet kokonaisvaltaiseen tiedonhankintaan, jossa aineisto on koottu luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ihmistä tiedonkeruun instrumenttina käyttäen ja tutkijan omiin havaintoihin luottaen. (Hirsjärvi ym. 2008. 160.) Olemme hakeneet vastauksia kysymyksiin, joita
voidaan kerätä erilaisilla menetelmillä; muun muassa kyselyllä, havainnoimalla sekä erilaisin
dokumentein saadun tiedon avulla. Tutkimussuunnitelmamme on elänyt tutkimushankkeen
mukana. Tutkimus voi tuottaa myös tuloksia, joita ei ole etukäteen määritelty ja tutkimuksessa voimme edetä mahdollisimman puhtaalta pöydältä ilman ennakkoasetelmia tai määritelmiä. Olemme keskittyneet pieneen määrään tapauksia ja analysoineet niitä mahdollisimman perusteellisesti. Tutkijoina olemme pyrkineet sijoittamaan tutkimuskohteen yhteiskunnallisiin yhteyksiin ja antamaan siitä yksityiskohtaisen ja tarkan kuvan. (Tuomi & Sarajärvi
2009: 73; Aaltola & Valli 2010: 70.) Tutkimuksemme lähtökohtana on todellisen elämän ku-
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vaaminen. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus ei ole todentaa jo olemassa olevia väittämiä,
vaan tarkoitus on löytää ja paljastaa tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008: 157.)
Kehittämistoimintamme on edennyt aineistopohjaisesti. Teoriat ja aikaisemmat tutkimukset
ovat toimineet tulkintakehyksenä. (Eskola & Suoranta 2005: 138.) Kehittämisen yhtenä aineiston keruumenetelmänämme oli laadullinen kysely. Suunnitelmallista kyselytutkimusta nimitetään survey-tutkimukseksi, joka on tehokas tapa kerätä tietoa silloin, kun tutkittavia on paljon (Heikkilä 2008: 19). Myös Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004: 182) toteavat Surveytutkimuksen tarkoittavan sellaista kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti eli samalla tavalla kaikilta vastaajilta ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Olemme pyrkineet tutkimaan ja
kartoittamaan tutkimuksemme ja kehittämisemme kohdetta eli viranomaisyhteistyötä ja väkivaltaisen ekstremismin tunnistamista sekä ennalta ehkäisyä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
8.3

Aineisto

Tutkimusaineistomme oli suhteellisen pieni, koska kysely oli rajattu poliisin rikostutkijoihin ja
lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin. Tutkintaryhmät valikoituivat sen mukaan, missä on eniten lapsiin ja nuoriin liittyviä rikostutkintoja. Tämän vuoksi kyselyä ei lähetetty koko poliisilaitoksen tutkijoille. Kysely lähetettiin Vantaan poliisin perustutkinnan, väkivaltarikostutkinnan ja rikosten esikäsittelytutkinnan tukijoille, sekä lähipoliiseille ja Vantaan kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, sosiaaliohjaajille ja nuorten intensiivityöntekijöille joulukuussa 2014. Tutkimuksessa käytettiin poikittaisasetelmaa eli aineisto kerättiin yhtenä ajankohtana usealta vastaajalta sähköisesti. Kyselylomake tehtiin Internetissä Webropol ohjelmalla ja lähetettiin sähköpostitse vastaajille.
Kyselylomakkeita lähetettiin 4.12.2014 yhteensä 61 Vantaan poliisilaitoksen työntekijälle,
rikosten esikäsittelyssä, rikostutkinnassa ja lähipoliisissa ja yhteensä 86 Vantaan lastensuojelun työtekijälle, Koivukylän, Tikkurilan ja Myyrmäen lastensuojelun avopalveluihin. Vastauksia
tuli poliiseilta 16, joka on prosentteina 26 ja lastensuojelun työntekijöiltä 19, joka on prosentteina 22. Kokonaisaineistoksi tuli 35 vastausta (N=35). Tulokset esitetään teemojen alla,
osa väittämien tuloksista on taulukkoina. Poliisien ja lastensuojeluntyöntekijöiden aineistot
erillisinä ovat opinnäytetyössä mukana liitteinä. (Katso liitteet 1 ja 2.)
8.4

Kyselylomake

Kyselylomakkeessa (Liite 5) käytettiin valmiita vastauksia sisältäviä väittämiä. Kysymyksiä oli
yhteensä 21. Jotta saatu tieto saisi varmistusta, asioita kysyttiin myös avoimilla kysymyksillä.
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Avointen kysymysten etuna on, että niistä voidaan saada hyviä ideoita sekä mahdollisuus vastaajan mielipiteen selvittämiseen. Avointen kysymysten huonona puolena on, että niihin jätetään helposti vastaamatta ja vastaukset on ylimalkaisia, sekä ettei vastaaja välttämättä vastaa suoraan kysymykseen, vaan kysymyksen vierestä. (Valli 2010: 126.) Vastaajia pyydettiin
valitsemaan kunkin kysymyksen väittämistä kolme tärkeintä.
Kyselylomakkeen alussa oli taustakysymyksiä, kuten ikä, työtehtävä, kauanko on ollut tehtävässä ja onko esimiesasemassa. Kyselylomakkeen muut kysymykset sisälsivät väittämiä ilmiön
tunnistamisesta, kohtaamisesta, työskentelystä, viranomaisyhteistyöstä ja tulevaisuuden kehittämistoiveista. Ensimmäisessä osiossa kysyttiin ilmiön eli eksremismin tunnistamisesta ja
onko työntekijä kohdannut työssään nuoria joilla olisi ekstremistisiä väkivaltaisia puheita tai
tekoja. Ensimmäinen osio antoi vastauksia tutkimuskysymyksiimme: tunnistavatko poliisit ja
sosiaalitoimen työntekijät väkivaltaista ekstremismiä työssään ja ovatko kohdanneet sitä?
Toisessa osiossa kerättiin tietoa siitä mitä ja kenen toimijan kanssa on työskennelty ilmiön
yhteydessä. Kolmannessa osiossa kysyttiin yhteistyöstä viranomaisten kesken ja siitä miten se
on toiminut. Nämä osiot vastasivat tutkimuskysymykseemme: miten he ovat toimineet asian
suhteen ja millaista moniammatillista yhteistyötä he ovat tehneet? Neljännessä osiossa selvitettiin toiveita koulutukselle ja viranomaisyhteistyölle. Osio antoi vastauksia tutkimuskysymykseemme: millaisia toiveita heillä on yhteistyön ja koulutuksen suhteen?
Kysely lähettiin 4.12.2014 yhteensä 147 työntekijälle. Kyselyn saatekirjeessä (Liite 3) motivoitiin vastaajaa asian tärkeydestä. Kyselyyn vastaamisaikaa oli kaksi viikkoa. Muistutuskirje (Liite 4) lähetettiin 8.12.2014. Kysely suljettiin 12.12.2014.
8.5

Analysointi

Laadullinen tutkimusanalyysi voidaan jakaa Tuomen ja Sarajärven (2013: 99) mukaan aineistolähtöiseen, teoriaohjaavaan tai teorialähtöiseen analyysiin. Erot näiden analyysimuotojen välillä liittyvät siihen, miten teoria ohjaa tutkittavan ilmiön hankintaa, analyysia ja raportointia. Pääperiaate kuitenkin on, että analyysitavaksi valitaan sellainen tapa, joka tuo parhaiten
vastauksen tutkimusongelmaan (Hirsjärvi ym. 2009: 224). Valitsimme perusanalyysimenetelmän, jota lähes aina laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää, sisällönanalyysin. (Metsämuuronen 2008: 50.)
Sisällönanalyysillä järjestimme tutkimuksen tuottaman aineiston tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon lisääminen, koska hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan mielekästä, selkeää ja yhtenäistä informaatiota. Analyysin avulla loimme aineistoon selkeyttä, jot-
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ta sen avulla voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aluksi laadullinen aineisto hajotettiin osiin, käsitteellistettiin ja koodattiin sitten uudella tavalla loogiseksi
kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 110.) Analyysin tehtävä on tiivistää aineistoa siten,
että mitään oleellista ei jää pois vaan että sen informaatioarvo kasvaa. Aineistoa voitiin tässä
vaiheessa teemoitella ja tyypitellä. Teemoittelussa pyrimme ryhmittelemään aineistoa teemoittain ja nostamaan tutkimusongelmaa käsittelevistä teemoista esiin sopivia sitaatteja tulkittavaksi. (Hirsjärvi & Hurme 2009: 173; Eskola & Suoranta 2005: 174, 178 - 179.) Tyypitellyssä aineistosta konstruoimme yleisimpiä tyyppejä, jotka kuvaavat vastauksia laajemminkin.
Tyypittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä tyypeiksi, ryhmiksi samankaltaisia tarinoita.
Tyypit tiivistävät ja tyypillistävät. (Aaltola & Valli 2010: 189 - 194.)
Tätä opinnäytetyötä on toteutettu teoriaohjaavan analyysin viitekehyksessä. Teoriaohjaavalla
analyysilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät
pohjaa suoraan teoriaan tai teoria voi toimia apuna analyysin tekemisessä. Analyysista voitiin
tunnistaa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta tiedon merkitys ei ollut teoriaa testaava vaan
ennemminkin uusia ajatuksia etsivä. Päättelyn logiikkana toimi abduktiivinen päättely, jolloin
ajatteluprosessissa vaihtelivat valmiit mallit ja aineistolähtöisyys, joita yhdisteltiin toisiinsa.
Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa edettiin aineiston ehdoilla eli teoria ohjasi sitä, mitä aineistosta haettiin, ns. aineiston yläluokittelua, mutta aineiston sisältö ohjasi ns. alaluokittelua, ja nämä yhdistettiin johtopäätöksiä tehtäessä. (Tuomi & Sarajärvi 2013: 96 - 97, 117 118).
Aineisto analysoitiin luokittelemalla ja teemoittelemalla vastaukset viiden aihealueen alle.
Teemoiksi nousivat:
1. Taustatiedot
2. Ekstremismin tunnettavuus ja tietolähde
3. Ekstremismin tunnistettavuus asiakkaiden keskuudessa
4. Yhteistyö viranomaisten välillä
5. Koulutus ja kehittämistarpeet Vantaalla
Jokaisesta väittämästä oli vastaajaa pyydetty valitsemaan kolme tärkeintä. Analyysissa poimimme kunkin väittämän kolme eniten vastauksia saanutta vaihtoehtoa. Sama analyysi tehtiin
molemmille työntekijäryhmille. Tulokset koottiin taulukkoon. Lopuksi vertasimme poliisien ja
lastensuojeluntyöntekijöiden vastauksia. Avointen vaihtoehtojen vastaukset tulostettiin ja
niitä luokiteltiin samojen viiden aihealueen alle.
Avoimina kysymyksinä kysyimme mikä on ollut toimivaa ja mikä haastavaa poliisin ja sosiaaliviranomaisen välisessä yhteistyössä liittyen väkivaltaiseen ekstremismiin. Vastaukset luokitel-
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tiin niissä olevien sisältöjen perusteella. Poimimme sanoja jotka merkitsivät samaa asiaa esimerkiksi kiirettä, salassapitoa, yhteydenpitoa sekä positiivisia että negatiivisia ilmauksia.
Kehittämisajatuksia nuorten väkivaltaiseen ekstremismiin liittyen - oli avoin kenttä, jonka
vastaukset luokittelimme ja teemoittelimme kuten muutkin avoimet vastaukset.
8.6

Luotettavuus ja eettisyys

Tutkimus tulee olla suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti, ja tieteelliselle
tiedolle asetettujen vaatimusten tavalla. (Kuula 2006: 34 – 35.) Tutkimus tulee tehdä rehellisesti ja puolueettomasti ja siten, ettei vastaajille aiheudu tutkimuksesta haittaa. (Heikkilä
2008: 29.) Tutkijoiden rooli tässä tutkimuksessa on ollut tuoda työntekijäryhmän, sekä lastensuojelun että poliisin työntekijöiden, äänet ja toiveet esiin palvelun ja toiminnan kehittämiseksi. Olemme pyrkineet tuottamaan tietoa, jota molemmat työryhmät voivat hyödyntää päivittäisessä työssään ja pitkäjänteisessä suunnittelussa. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden nimet ja mahdollisen muut tunnisteet on jätetty pois heidän henkilöllisyyksiensä suojaamiseksi. Emme ole kysyneet vastaajan ikää tai sukupuolta, koska nämä tiedot olisivat voineet paljastaa vastaajan identiteetin. Lastensuojelussa on erittäin vähän miestyöntekijöitä ja
poliisissa oli kyselyn vastaajaryhmässä tekohetkellä esimiesasemassa vain yksi nainen, jolloin
henkilöt olisivat turhan helposti identifioitavissa.
Tutkimus pyrkii tuottamaan tarkkaa tietoa Vantaalle sekä poliisille että sosiaalitoimelle. Tuloksia voi mielestämme yleistää myös muihin isompiin kuntiin ja kaupunkeihin. Sekä poliisipalvelut että sosiaalitoimen palvelut ovat lakisääteisiä ja siten molempia viranomaistoimintoja määrittävät yleiset ja samanlaiset säännöt. Tutkimuksen antama tieto on käytettävissä viranomaistoimintaa ja yhteistyötä arvioitaessa ja kehitettäessä edelleen.
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9
9.1

TULOKSET
Taustatiedot

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kartoitettiin vastaajan taustatietoja neljällä kysymyksellä; kysyttiin työpaikkaa, tehtävää, työsuhteen kestoa ja onko esimiesasemassa. Poliiseista rikostutkinnassa työskenteli 12, lähipoliisina 2 ja kaksi työskenteli osa-aikaisena lähipoliisina, toinen
oli päätoimisesti rikostutkinnassa ja toinen järjestyspoliisissa. Rikosten esikäsittely-yksikön
työntekijöistä ei yksikään vastannut kyselyyn. Esimiesasemassa työskenteli viisi vastaajaa.
Kuuden vastaajan työsuhde oli kestänyt yli 10 vuotta, kuuden 3 – 10 vuotta ja neljän 1 – 3
vuotta. (Liite 1, kuviot 1 - 4.)
Lastensuojelun työntekijöistä kyselyn taustakysymyksiin vastasi 19 vastaajaa. Vastaajista 10
työskenteli sosiaalityöntekijöinä, 2 sosiaaliohjaajana, 6 nuorten intensiivityöntekijänä ja yksi
sosiaalityön esimiehenä. Kaksi ilmoitti työskentelevänsä esimiehinä. Alle vuoden työsuhteessa
oli ollut yksi vastaajista. Seitsemän oli ollut työsuhteessa 1 – 3 vuotta, yhdeksän oli ollut 3 –
10 vuotta ja kaksi yli kymmenen vuotta. (Liite 2, kuviot 1 - 4.)
Suurimmalla osalla vastanneista poliiseista on jo pidempi työura takanaan. Vastanneista esimiehistä kaikilla työura oli yli 10 vuotta. Vantaan lastensuojelun kyselyyn vastanneista työntekijöistä vain kaksi on työskennellyt Vantaan lastensuojelussa yli kymmenen vuotta. Suurin
osa on ollut palveluksessa lyhyemmän aikaa. Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat poliiseista rikostutkijat, lähipoliiseista vastasi vain neljä. Rikosten esikäsittely-yksikön työntekijöiltä ei
tullut vastauksia. Vähiten vastauksia tuli lastensuojelusta sosiaaliohjaajilta, vain kaksi.
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9.2

Ekstremismin tunnettavuus ja tietolähde

Kysymys viisi vastasi ekstremismin tunnettavuuteen ja tietolähteeseen. Sitä kysyttiin väittämällä: Olen aiemmin saanut tietoa väkivaltaisesta ekstremismistä seuraavista läheteistä. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä vaihtoehtoa. Väittämään vastasi poliiseista 15
vastaajaa ja lastensuojelun työntekijöistä 18.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaan lastensuojelu

Yhteensä

(N=15)

(N=18)

internetistä

7

13

20

televisiosta

8

10

18

työtehtävissä

8

9

17

lehdistä

7

8

15

viranomaisyhteistyössä

5

6

11

koulutuksissa

5

3

8

sisäisen turvallisuuden

0

0

0

0

0

0

(N=33)

ohjelmasta
jostain muualta, mistä?

Taulukko 1. Väkivaltaisen ekstremismin tietolähde
Eniten tietoa vastaajat, sekä poliisit että sosiaalitoimen työntekijät, ovat saaneet median
kautta. Internet on medialuokan sisällä suurin tiedonlähde. Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta ei yksikään vastaajista maininnut saaneensa tietoa. Väkivaltainen ekstremismi ja radikalisoituminen ovat olleet esillä mediassa runsaasti syksyn 2014 aikana. Internet suurimpana lähteenä selittyy sillä, että televisiolähetyksiä katsotaan ja lehtiä luetaan usein internetin välityksellä. Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja sen sisällä väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisy on todennäköisesti internetissä mukana tiedon lähteenä, koska esimerkiksi hakukone
Googlessa haettaessa ekstremismi sanalla, tarjotaan ensimmäiseksi Sisäministeriön väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn sisäisen turvallisuuden toimenpideohjelman verkkosivuja.
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9.3

Ekstremismin tunnistettavuus asiakkaiden keskuudessa

Ekstremismin tunnettavuutta oman asiakasryhmän sisällä selvitettiin kuudella kysymyksellä.
Vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämiin, joilla selvitettiin onko kohdannut nuoria, joilla
on väkivaltaisia ekstremistisiä puheita ja tekoja, mistä ovat saaneet vaikutteita näihin ja millaisia puheet ja teot ovat olleet ja missä ne ovat tapahtuneet. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä vaihtoehtoa. Väittämään Olen kohdannut työssäni nuoria (12 – 17 vuotta), joilla on väkivaltaisia ekstremistisiä puheita, vastasi poliiseista 15 vastaajaa ja lastensuojelun työntekijöistä 17. Eniten puheet olivat kohdistuneet viranomaisiin, yhteiskuntaan, maahanmuuttajiin ja poliisiin.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaan lastensuojelu

Yhteensä

(N=15)

(N=17)

viranomaisiin

13

13

26

yhteiskuntaan

13

13

26

maahanmuuttajiin

11

11

22

poliisiin

8

8

16

valtiovaltaan

5

5

10

etnisiin vähemmistöihin

4

4

8

uskontoon

2

2

4

seksuaalivähemmistöihin

2

2

4

politiikkaan

1

1

2

muuhun, mihin?

1

0

1

0

0

0

(N=32)

turkisteollisuuteen
tasa-arvoon

Taulukko 2. Väkivaltaisten ekstremististen puheiden kohteet
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Väittämään Työssä kohtaamani nuoret (12 - 17 vuotta) ovat saaneet vaikutteita väkivaltaisiin
ekstremistisiin puheisiin vastasi poliiseista 14 ja lastensuojelun työntekijöistä 18. Eniten vaikutteita nuoret ovat saaneet työntekijöiden mielestä kavereiltaan, internetistä ja sosiaalisesta mediasta.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaan lastensuojelu

(N=14)

(N=18)

kavereiltaan

13

14

27

internetistä

13

12

25

sosiaalisesta mediasta

10

13

23

vanhemmiltaan

4

4

8

televisiosta

5

1

6

koulusta

0

1

1

lehdistä

1

0

1

jostain muualta, mistä?

0

2

2

ei osaa sanoa
Taulukko 3. Väkivaltaisten ekstremististen puheiden lähteet

Yhteensä
(N=32)
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Väittämään Olen kohdannut työssäni nuoria (12 – 17 vuotta), joilla on väkivaltaisia ekstremistisiä tekoja kohdistuen vastasi poliiseista 14 ja lastensuojelun työntekijöistä 14. Useimmat
teot ovat kohdistuneet maahanmuuttajiin, yhteiskuntaan ja poliisiin.
Itä-Uudenmaan po-

Vantaan lastensuo-

Yhteensä

liisilaitos (N=14)

jelu (N=14)

(N=28)

maahanmuuttajiin

9

9

18

yhteiskuntaan

7

5

12

poliisiin

5

4

9

etnisiin vähemmistöihin

5

2

7

viranomaisiin

2

5

7

uskontoon

2

2

4

valtiovaltaan

1

2

3

seksuaalivähemmistöihin

1

0

1

tasa-arvoon

1

0

1

politiikkaan

0

1

1

muuhun, mihin?

1

0

1

0

2

2

turkisteollisuuteen
muuhun, mihin?
muihin nuoriin tai omiin vanhempiin, en muista
Taulukko 4. Väkivaltaisten ekstremististen tekojen kohteet
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Väittämään Työssäni kohtaamat nuoret (12 – 17 vuotta) ovat saaneet vaikutteita väkivaltaisiin
ekstremistisiin tekohin vastasi poliiseista 14 ja lastensuojelun työntekijöistä 15. Vastaajien
mukaan nuoret ovat saaneet vaikutteita internetistä, kavereiltaan ja sosiaalisesta mediasta.
Lisäksi vaikutteita on saatu televisiosta, vanhemmilta ja lehdistä.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaan lastensuojelu

Yhteensä

(N=14)

(N=15)

internetistä

13

10

23

kavereiltaan

11

12

23

sosiaalisesta mediasta

10

12

22

televisiosta

4

3

7

vanhemmiltaan

3

3

6

lehdistä

2

0

2

koulusta

0

1

1

ei osaa sanoa

0

1

1

(N=29)

Taulukko 5. Väkivaltaisten ekstremististen tekojen vaikutteiden lähteet
Väittämään Nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät teot ovat olleet vastasi poliiseista
15 ja lastensuojelun työntekijöistä 17. Teot ovat olleet pahoinpitelyjä, vahingontekoja ja
kirjoittelua sosiaalisessa mediassa. Lisäksi teot ovat olleet laittomia uhkauksia, puheita
yhteisönsä sisällä ja ulkopuolella.
Itä-Uudenmaan poliisilai-

Vantaan lastensuojelu

Yhteensä

tos (N=15)

(N=17)

pahoinpitelyjä

10

12

22

kirjoittelua sosiaalisessa

9

11

20

10

10

20

laittomia uhkauksia

5

9

14

puheita yhteisönsä sisällä

4

6

10

puheita yhteisönsä ulko-

4

5

9

0

0

0

(N=32)

mediassa
vahingontekoja

puolella
jostain muualta, mistä?

Taulukko 6. Väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät teot
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Väittämään Nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät teot ovat tapahtuneet vastasi poliiseista 14 ja lastensuojelun työntekijöistä 17. Teot ovat tapahtuneet kaupungilla, koulussa ja
sosiaalisessa mediassa. Neljä vastaajaa nimesi myös kodin.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaan lastensuojelu

Yhteensä

(N=14)

(N=17)

kaupungilla

12

15

27

koulussa

10

9

19

sosiaalisessa mediassa

6

12

18

internetissä

6

2

8

kotona

2

2

4

uskonnollisessa yhtei-

0

0

0

0

0

0

(N=31)

sössä
muualla, missä?

Taulukko 7. Väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvien tekojen tapahtumapaikat
Tulosten mukaan sekä poliisit että lastensuojeluntyöntekijät tunnistavat väkivaltaista ekstremismiä työssään - sekä lastensuojelun työntekijät että poliisit ovat kohdanneet nuoria, joilla
on sekä puheita että tekoja, jotka liittyvät väkivaltaiseen ekstremismiin. Puheet ovat kohdistuneet eniten yhteiskuntajärjestelmämme instituutioihin kuten viranomaisiin ja yhteiskuntaan. Vähemmistökansalaisista puheet ovat kohdistuneet eniten maahanmuuttajiin. Puheet
itsessään eivät ole väkivaltaista ekstremismiä, sillä sananvapaus mahdollistaa yksilölle vapauden puhua. Mikäli puheet ovat uhkauksia tai loukkaavia, tulee niistä ekstremististä tekoja.
Ekstremistiset teot ovat kohdistuneet useimmiten maahanmuuttajiin tai yhteiskuntajärjestelmämme instituutioihin. Teot ovat olleet kirjoittelua sosiaalisessa mediassa, puheita ja rikollisia tekoja, kuten laittomia uhkauksia, vahingontekoja ja pahoinpitelyjä, eli useimmiten
väkivaltarikoksia, rasistisia/viharikoksia sekä ideologisesti yhteiskuntavastaisia tekoja.
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9.4

Yhteistyö viranomaisten välillä

Väittämään Olen tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin
liittyvissä asioissa vastasi poliiseista 14 ja lastensuojelun työntekijöistä 10. Eniten yhteistyötä
on tehty lähipoliisin, rikostutkinnan ja järjestyspoliisin kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty
rikostiedustelun, keskusrikospoliisin, suojelupoliisin, poliisin sosiaalityöntekijän ja Mamujärjestöjen kanssa.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaan lastensuojelu

Yhteensä

(N=14)

(N=10)

lähipoliisi

10

7

17

rikostutkinta

10

6

16

järjestyspoliisi

5

1

6

rikostiedustelu

4

1

5

keskusrikospoliisi

3

1

4

suojelupoliisi

3

1

4

joku muu, mikä?

1

0

1

1

0

1

(N=24)

poliisin sosiaalityöntekijä
joku muu, mikä?
Mamu-järjestöt
Taulukko 8. Yhteistyötahot poliisissa
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Väittämään Yhteistyömuotona poliisin kanssa nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvissä
asioissa on ollut vastasi poliiseista 12 ja lastensuojelun työntekijöistä 10. Yhteistyön muotona
ovat olleet puhelinkeskustelut, sähköpostikirjeenvaihto ja tapaamiset. Lisäksi on ollut
konsultaatioita,

yhteisiä

palavereja,

työryhmätyöskentelyä,

seminaarityöskentelyä,

kenttäyhteistyötä ja koulutuksia.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaan lastensuojelu

Yhteensä

(N=12)

(N=10)

puhelinkeskustelut

7

6

13

sähköpostikirjeenvaihto

6

2

8

tapaamiset

6

1

7

yhteiset palaverit

3

4

7

konsultaatiot

3

2

5

seminaarityöskentely

1

2

3

kenttäyhteistyö

1

1

2

joku muu mikä?

2

0

2

0

1

1

1

0

1

(N=22)

koulutus
joku muu, mikä?
välillinen yhteydenpito
kollegan kautta
työryhmätyöskentely

Taulukko 9. Yhteistyömuoto poliisin kanssa
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Väittämään olen tehnyt yhteistyötä sosiaaliviranomaisen kanssa nuoren väkivaltaiseen
ekstremismiin liittyvissä asioissa vastasi poliiseista 10 ja lastensuojelun työntekijöistä 12.
Useimmiten yhteistyökumppanina on ollut molemmilla ammattiryhmillä lastensuojelun
sosiaalityöntekijä, poliisin sosiaalityöntekijä ja sosiaali- ja kriisipäivystys.
Itä-Uudenmaan po-

Vantaan lastensuo-

Yhteensä

liisilaitos (N=10)

jelu (N=12)

(N=22)

lastensuojelun sosiaalityöntekijät

7

9

16

poliisin sosiaalityöntekijä

7

5

12

nuorten intensiivityöntekijät

2

7

9

sosiaali- ja kriisipäivystys

5

3

8

lastensuojelun sosiaaliohjaajat

2

4

6

sijaishuollon työntekijät

2

3

5

joku muu, mikä? jälkihuollon sosi-

0

1

1

1

0

1

aalityöntekijä ja - ohjaajat
joku muu, mikä?
Mamu-koordinaattori
Taulukko 10. Yhteistyötahot sosiaalitoimessa
Väittämään

Yhteistyönmuotona

sosiaaliviranomaisen

kanssa

nuoren

väkivaltaiseen

ekstremismiin liittyvissä asioissa on ollut vastasi poliiseista 12 ja lastensuojelun työntekijöistä
13. Työmuotoina ovat olleet tapaamiset, puhelinkeskustelut ja yhteiset palaverit.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaan lastensuojelu

(N=12)

(N=13)

tapaamiset

8

9

17

puhelinkeskustelut

9

4

13

yhteiset palaverit

3

6

9

sähköpostikirjeenvaihto

5

3

8

konsultaatiot

3

5

8

työryhmätyöskentely

0

4

4

kenttäyhteistyö

0

2

2

seminaarityöskentely

0

0

0

Taulukko 11. Yhteistyömuodot sosiaalitoimessa

Yhteensä
(N=25)
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Avoimeen kysymykseen (numero 16), mikä on ollut toimivaa poliisin ja sosiaaliviranomaisen
välisessä yhteistyössä liittyen väkivaltaiseen ekstremismiin vastasi poliiseista kuusi, joista
esimiehiä kolme ja lastensuojeluntyöntekijöistä viisi. Yhteistyötä poliisiviranomaisten kesken
ovat poliisit eniten tehneet lähipoliisin, rikostutkinnan ja järjestyspoliisin kanssa. Yhteistyö
Suojelupoliisin ja Keskusrikospoliisin kanssa on jäänyt erittäin vähäiseksi. Samoin yhteistyö on
jäänyt määrällisesti hyvin vähäiseksi poliisin oman sosiaalityöntekijän kanssa, mutta se
yhteistyö mitä vastaajat ovat tehneet, on sujunut erittäin hyvin. Tärkein yhteistyökumppani
lastensuojelun työntekijöille on poliisin sisällä on lähipoliisi. Lähipoliisitointa sai kiitosta
vastaajilta. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella ennalta ehkäisevä toiminta on juuri lähipoliisien
työsarkaa.
”Lähipoliisien toiminta aina ilahduttaa, helpompi lähestyä kuin "jörmyjä
komisaarioita" ”. Lastensuojelun työntekijä
Sosiaaliviranomaiselta on saatu muun muassa nuoresta ja hänen elämästään taustatietoja, ja
helpoksi on koettu tehdä muun muassa alustava ilmoitus esille tulleesta asiasta sosiaali- ja
kriisipäivystyksen kautta. Muutoinkin yhteistyö myös kriisipäivystyksen kanssa on koettu
sujuvaksi.

Yhteistyömuotona

poliiseilla

on

ollut

viranomaisyhteistyössä

enimmäkseen

puhelinkeskustelut, sähköposti sekä tapaamiset. Yhteydenotto puhelimitse ja sähköpostitse
on ollut nopein tiedonvaihtokanava, mutta myös tapaamiset "face-to-face" on koettu
tärkeiksi.
"Haluan toki tehdä hyvää yhteistyötä ja arvostan jokaisen työtä ja pyrin ajattelemaan ennalta estävästi ja vastuullisesti. Olen osaltani mielestäni helposti
tavoitettavissa." Poliisi
Avoimeen kysymykseen (numero 17) mikä on ollut haastavaa poliisin sosiaaliviranomaisen
välisessä yhteistyössä liittyen väkivaltaiseen ekstremismiin vastasi poliiseista seitsemän, joista
esimiehiä kolme ja lastensuojelun työntekijöistä neljä. Tulosten mukaan yhteistyö poliisin ja
lastensuojelun välillä on ollut toimivaa, mutkatonta ja avointa. Useissa vastauksissa tuotiin
kuitenkin esille, että toistensa tavoittamisessa on haasteita. Vaikeaa on yhteystietojen löytäminen ja kiinnisaaminen. Yhteyttä ei ole saatu lukuisista soittopyynnöistä huolimatta.
Tiedonvaihtoasioissa kokemukset olivat sekä hyviä että huonoja. Poliisit kokivat, että tiedon
joustava vaihtaminen viranomaisten kesken ei aina ole toimivaa. Poliisien vastauksissa tuotiin
esiin, että sosiaaliviranomaiset eivät jaa tietoa, vaan pitävät kiinni vaitiolovelvollisuudesta ja
tämä vaikeuttaa asioiden hoitamista.
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"TIEDONVAIHTO, mutta nykyään laki rajoittaa sosiaalipuolta niin paljon, että
tiedonvaihtoa ei käytännössä ole, että ennalta estävää työtä voisi tehdä tai
ainakin sen taso on heikentynyt. Nykyään täytyy olla rikosilmoituspohjalla, että tiedonvaihto onnistuu." Poliisi
"Asioista/ perheistä/ yhteisöistä ei puhuta oikeilla nimillä vaan pidetään kiinni
vaitiolovelvollisuudesta." Poliisi
Poliisit olivat myös sitä mieltä, että kunhan löytää oikean yhteistyötahon, eli henkilön, hänen
yhteystietonsa ja vielä yhteisen ajan, niin yhteistyö on mutkatonta. Poliisin tahtotila tehdä
sosiaaliviranomaisten

kanssa

hyvää

ja

toimivaa

yhteistyötä

tuli

kuitenkin

esille.

Haasteelliseksi yhteistyössä poliisit kokivat kiireen.
"Poliisilla ei välttämättä ole aikaa mennä syvemmälle näitten epeleitten asioissa. Tehdään se mikä on välttämätöntä." Poliisi
Lastensuojelun työntekijät kertoivat, että tietojen saanti poliisilta on ollut toimivaa.
Palautetta tuli kuitenkin siitä, että poliisi ei tiedota lastensuojelua esitutkinnan etenemisestä
tai lopputuloksesta. Yksi vastaaja kertoi, että yhteistyö on heikkoa. Vastauksissaan
lastensuojeluntyöntekijät toivoivat tiiviimpää yhteistyötä poliisin kanssa.
Yhteistyö väkivaltaisen ekstremismin suhteen on vähäistä. Lastensuojeluntyöntekijät eivät
ehkä erota väkivaltaista ekstremismiä tavanomaisesta nuoren väkivaltaisesta käytöksestä.
Vastaajat toivoivat yhteisiä koulutuksia ja entistäkin tiiviimpää yhteistyötä.
”Toimivuus terminä on hieman harhaanjohtava eli yhteistyö väkivaltaisen
ekstremismin suhteen on aika vähäistä ja lastensuojelussa ei ole juurikaan
ko.aiheeseen/ilmiöön perehtymistä/osaamista”. Lastensuojelun työntekijä
”Tuskin LS-väen keskuudessa ollaan suuremmin edes kuultu tai osattu yhdistää
tilanteita väkivaltaiseen ekstremismiin…” Lastensuojelun työntekijä
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9.5

Koulutus ja kehittämistarpeet Vantaalla

Väittämään haluaisin työpaikkakoulutuksena koulutusta väkivaltaisesta ekstremismistä ja sen
ennalta ehkäisystä vastasi poliiseista 16 ja lastensuojelun työntekijöistä 18. Eniten toivottiin
asiantuntijaluentoja, tilannekatsauksia ja seminaareja. Lisäksi yksi vastaaja toivoi esimerkkitapauksia.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Vantaan lastensuojelu

Yhteensä

(N=16)

(N=18)

asiantuntijaluentoja

9

16

25

tilannekatsauksia

11

6

17

seminaareja

4

4

8

työryhmätyöskentelyä

0

5

5

jotain muuta, mitä?

0

1

1

(N=34)

yhteistyötapaamisia
Taulukko 12. Toivotut koulutukset
Väittämään Pidän tilannetta Vantaalla huolestuttavana liittyen nuorten väkivaltaiseen ekstremismiin vastasi poliiseista 14 ja lastensuojelun työntekijöistä 17. Huolestuttavimpana tilannetta pidetään maahanmuuttajien ja kantaväestön keskuudessa, kaupungilla ja ostoskeskuksissa. "Jossain muualla" -kohtaan vastattiin sosiaalisessa mediassa.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos (N=14)

Vantaan lastensuojelu
(N=17)

Yhteensä
(N=31)

kaupungilla

9

12

21

maahanmuuttajien kes-

9

8

17

kantaväestön keskuudessa

4

12

16

ostoskeskuksissa

6

7

13

uskonnollisissa yhteisöissä

2

4

6

nuorten kotona

1

4

5

koulussa

1

4

5

nuorisotiloissa

1

1

2

jossain muualla, missä?

1

0

1

kuudessa

sosiaalisessa mediassa
Taulukko 13. Tilanteen huolestuttavuus Vantaalla
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Vastaajilta kysyttiin halukkuutta osallistua Vantaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisevää työtä suunnittelevan työryhmän työhön. Väittämään Olen kiinnostunut osallistumaan
Vantaan väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisevää toimintaa suunnittelevaan työryhmään vastasi poliiseista 16 ja lastensuojelun työntekijöistä 18. Vastaajista 23 oli myönteinen
asialle. Poliiseista "kyllä" -vastauksista päätellen vain pieni osa, mutta "ehkä"-vastauksia oli
kuitenkin joitakin. Yhdeksän sosiaalitoimen työntekijää olisi ehkä valmis osallistumaan ja neljä olisi kiinnostunut osallistumaan.
Avoimeen kysymykseen (numero 21) Kehittämisajatuksia nuorten väkivaltaiseen ekstremismiin
liittyen vastasi poliiseista kolme, joista esimiehiä oli kaksi ja lastensuojelun työntekijöistä
neljä. Kehittämisajatuksina esitettiin ylipäätään tiedon levittämistä ja koulutuksia, jotta
kaikki tarvittavat toimijat osaisivat tunnistaa väkivaltaista ekstremismiä työssään.
”Miten tunnistaa mahdolliset varomerkit, voiko niitä tunnistaa ym.?”
Lastensuojelun työntekijä
”Mikä on tavallista pikku kiusaa tänä päivänä ja milloin täytyy puhua suuremman mittakaavan ekstremismistä? Lastensuojelun työntekijä
Kolmannessa kehittämisehdotuksessa kaivattiin vertailutiedon omaksumista; miten ekstremismi on kehittynyt Ruotsissa, Saksassa ja muissa maissa - missä mennään meillä Suomessa ja
toistetaanko meillä samoja vaiheita kuin vertailumaissa.
"Pitäisi suoda mahdollisuus seurata extremismiä somessa, tai joka sitä seuraa
pitäisi tiedottaa reaalista tietoa toimijoille - oma-aloitteisesti ei pysty seuraamaan sitä tiedon määrää - neukkarin tms. perustaminen." Poliisi
Vastauksissa toivottiin yhteistyötä paikallispoliisin, suojelupoliisin ja lastensuojelun kanssa.
Toivottiin myös yhteisiä työmuotoja. Vastaajat toivoivat selkeää prosessikuvausta työstä ja
aikaisen puuttumisen mallia.
”Miten nuorten kanssa työskentelevät osaavat suhtautua ja puuttua tilanteisiin, joissa ekstremismin piirteet täyttyvät?” Lastensuojelun työntekijä
”Nuorten tapaaminen yhteistyössä poliisin kanssa, jututtaminen, asioista kertominen.” Lastensuojelun työntekijä
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Kyselyn suorittamisajankohta oli hankala, koska Vantaan poliisiasemalla oli menossa organisaatiouudistus, jossa suurin osa rikostutkinnantyöntekijöistä vaihtoi työpistettä talon sisällä.
Uudistus saattoi vaikuttaa tutkijoiden halukkuuteen vastata kiireen keskellä. Vantaan lastensuojelun huolestuttava tilanne oli ollut syksyn 2014 aikana esillä mediassa ja lehdissä, joissa
työntekijät kertoivat kiireestä ja suurista työmääristä. Odotimme, että lähipoliiseilta, joiden
toimenkuvaa kuuluu verkostoyhteistyö ja ennalta ehkäisevä työ juuri nuorten parissa, olisi
tullut enemmän vastauksia. Vastauksissa näkyi kuitenkin selvästi vastanneiden poliisien ja
lastensuojelun työntekijöiden kiinnostus asiaan sekä yhteinen näkemys siitä, että nuorten väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyyn on panostettava.
10.1 Väkivaltainen ekstremismi Vantaalla
Se, että tekoja on tunnistettu sekä poliisien että lastensuojelutyöntekijöiden toimesta, kertoo
väkivaltaisesta ekstremismistä Vantaalla. Se, että 27 vastaajaa ilmoitti tekojen tapahtuneen
kaupungilla, 18 sosiaalisessa mediassa ja 8 internetissä kertoo sekä puheiden että tekojen
tapahtuvan useimmiten nuorten vapaa-ajalla. Nuoret kokoontuvat ja liikkuvat paljon kaupungilla ja julkisilla paikoilla, ja sosiaalisen median aikana käyttävät paljon aikaansa myös internetissä. Nuorten saamien vaikutteiden lähteeksi nimettiin useimmiten media ja kaverit.
Huolta herättää se, että 18 vastaajaa ilmoitti tekoja tapahtuneen myös koulussa.
Huolestuttavimpana poliisit pitivät Vantaalla tilannetta maahanmuuttajien keskuudessa. Lastensuojelun työntekijöiden mielestä huolestuttavinta väkivaltainen ekstremismi on kantaväestön keskuudessa. Molemmat nimesivät huolestuttavimmiksi esiintymispaikoiksi julkiset paikat, kaupungilla sekä ostoskeskuksissa. Sekä valtaväestön nuoriso että maahanmuuttajanuoret
liikkuvat paljon esimerkiksi ostoskeskuksissa. Vantaalla muun muassa Heurekan puisto ja uusi
rautatieasema sekä kauppakeskus Dixi Tikkurilassa ovat nuorten kokoontumispaikkoja. Julkisilla paikoilla nuorten on helppo tavata ja kerääntyä isommallakin porukalla, sekä näin integroitua samaan sosiaaliseen viiteryhmään, mikä taas saattaa lisätä radikalisoitumisen riskiä ja
ekstremistisen rikollisuuden määrän kasvua.

59

10.2 Koulutus
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisystä sanotaan,
että koulutusta laajennetaan koko Suomen tasolle. Toistaiseksi Vantaalla ei ole järjestetty
sitä. Viranomaisilla tulisi olla mahdollisuus saada tietoa myös työtehtävänsä sisällä ja koulutuksen järjestäminen väkivaltaisesta ekstremismistä ja sen ennalta ehkäisystä olisi tarpeen
järjestää mahdollisimman pian. Kehittämisajatuksissa tuotiin esiin, että tunnistamiseen tarvitaan työkaluja ja koulutusta. Lisäksi tulisi luoda toimintamalleja ennalta ehkäisyyn ja korjaavaan työhön.
10.3 Viranomaisyhteistyö
Suojelupoliisin ja paikallisten toimijoiden yhteistyön kehittämiseen tulisi panostaa. Yhteistyönmuoto on useimmiten ollut jonkun henkilön kautta tai välityksellä, esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla, ei kasvokkain tapaamisia tai kohtaamisia. Keskinäisen luottamuksen syntymiseksi olisi tarpeen järjestää seminaareja tai verkostotapaamisia, jotta nuorten kanssa
työskentelevät viranomaiset oppisivat tuntemaan toistensa työtä ja siten viranomaisilla oli
mahdollisuus kehittää toimivia työmenetelmiä.
Eri viranomaisten yhteystietojen välittämisessä on puutteita. Rikostutkijoilla ja lastensuojeluntyöntekijöillä ei ole toistensa puhelinnumeroita ja työajat eivät ole tiedossa. Yhteistapaamisilla olisi mahdollista jakaa tietoja, tuoda toistensa työtapoja ja tehtäviä tutuksi ja täten
poistaa ennakkoluuloja sekä virheellisiä tietoja ja olettamuksia.
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KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Opinnäytetyömme ensisijainen tarkoitus on auttaa sekä poliisia että lastensuojeluntyöntekijöitä tunnistamaan väkivaltaista ekstremismiä ja löytää yhteistyötä kehittäviä keinoja sen
ennaltaehkäisyyn. Viranomaisyhteistyö on väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyssä välttämätöntä. Jatkossa koulutuksen avulla voidaan myös viranomaisyhteistyötä tiivistää. Eri organisaatioiden tiedon saantia pitää helpottaa ja luoda prosessikuvauksia siitä, miten toimia ja
keneen olla yhteydessä. Poliisin ja lastensuojelun tiivis yhteistyö nuorten asioissa parantaa
turvallisuutta ja lisää nuorten hyvän kasvun ja kehityksen ympäristöä. Nuorten väkivaltaisen
ekstremismin ennaltaehkäisyyn on Vantaalla syytä panostaa. Esitämme kolmea kehittämistoimenpidettä toteutettavaksi vuoden 2015 aikana Vantaalla:
11.1 Koulutuksen järjestäminen
Opinnäytetyömme kyselyn vastauksissa tuotiin esiin sekä poliisien että lastensuojelun työntekijöiden osalta väkivaltaisen ekstremismin tunnistamisen vaikeus. Molemmat tahot toivoivat
koulutusta mahdollisimman pian. Lisäksi toivottiin säännöllisiä tilannekatsauksia sekä valtakunnalliselta tasolta, että Vantaan tilanteesta. Espoossa järjestettiin 2014 vuoden lopussa
lyhyt koulutus, johon osallistui poliisilaitoksen ja kaupungin esimiehiä. Helsingin poliisilaitos
on kouluttanut koko henkilökuntansa ja paikallisen yhteistyöverkoston jo vuonna 2013. Koulutus on valmisteltu yhteistyössä Suojelupoliisin kanssa. Vantaalla tulee järjestää koulutus tämän kevään aikana. Koulutuspaketti on saatavissa Helsingin poliisilaitokselta ja sen lisäksi
paikallisesti tulisi kartoittaa ja valmistella tilannekatsaus myös Vantaan alueelta. Koulutus
tulee mahdollistaa kaikille nuorten kanssa toimiville. Sisäisen turvallisuuden ekstremismin
ennaltaehkäisyn toimiryhmä on avaamassa sähköisen työkalun internetiin, josta saa aiheeseen
liittyvää tietoa. Koulutuksissa on mahdollisuus opastaa myös työkalun käytössä.
11.2 Paikallisen yhteistyöryhmän perustaminen
Vantaalla tulisi käynnistää paikallinen työryhmä väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyyn. Ryhmän perustamisen malli voidaan ottaa jo olemassa olevista kunnista ja muokata niistä Vantaalle sopiva toimintamalli. Helsingin paikallinen yhteistyöryhmä väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi aloitti keväällä 2013. Yhteistyöryhmässä on edustettuna puheenjohtajatahona toimivan Helsingin poliisilaitoksen lisäksi Helsingin kaupungin eri hallintokuntia, Puolustusvoimat, Suojelupoliisi, Rikosseuraamusvirasto ja Helsinki Mission Aggreditoiminta. Yhteistyöryhmän käytännön tason yhteistyö tapahtuu Helsingin poliisin ennalta estävän
toimintalinjan viranomaisyhteistyön puitteissa, sisältäen muun muassa moniammatillisen tiimin eli Monnin. Poliisin tiloissa tehdään moniammatillista tiimiyhteistyötä katujengien ja
muiden ääriryhmien toiminnan ennalta ehkäisemiseksi. Oulussa väkivaltaisen ekstremismin
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ennaltaehkäisy on otettu osaksi kaupungin turvallisuusohjelmaa. Oulussa on toiminnassa myös
arviointiverkosto. Yhteistyöverkoston tehtävänä on koulutusten järjestäminen, ilmiön alueellinen seuraaminen, yhteiskunnan demokraattisen kehityksen tukeminen sekä tarvittavien toimenpiteiden järjestäminen. Arviointiverkoston tehtävänä on yksittäisten tapausten ja ilmiön
analysointi.
Vantaan paikallisen yhteistyöryhmän toimijoilla tulee olla riittävän laaja osaaminen alueelta.
Usein yhteistyöryhmät kootaan esimiestason toimijoista. Vantaalla tulisi toimintaan ottaa mukaan suorittavan tason työntekijöitä. On myös tärkeää, että ryhmässä on päättävän tason
toimijoita, jotka voivat mahdollistaa toiminnan ja vielä tärkeämpää on ottaa mukaan niitä
työntekijöitä, jotka kohtaavat nuoria arjessa. Heidän kauttaan myös nuorten ääni ja asiakaslähtöisyys tulee esiin.
Työryhmän tulee kokoontua säännöllisesti, mutta lisäksi tulisi luoda nopean toiminnan viranomaisyhteistyöryhmä, joka voi tarvittaessa kokoontua nopeasti arvioimaan moniammatillisesti
avuntarvetta ja mahdollisia toimenpiteitä, mikäli Vantaalla tulee tilanteita, joissa on väkivaltaisen ekstremismin uhka. Yhteistyöryhmän kokoonkutsujana voisi olla Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja toiminnan tulisi käynnistyä jo keväällä 2015. Yhteistyöryhmä voidaan asettaa osaksi
kaupungin turvallisuusohjelmaa tai poliisin ennalta estävän toiminnan yhteyteen.
11.3 Moniammatillisen toimintamallin käyttöönotto Vantaalla
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa on päätetty moniammatillisen Ankkuri-toimintamallin käyttöönotosta valtakunnallisesti kaikilla poliisilaitoksilla vuoden 2015 aikana. (Toimenpideohjelma väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi 2013: 16.) Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella käynnistyy vuoden 2015 alussa Hyvinkään kaupungin aloitteesta Ankkurimainen toiminta
nuorten rikoskierteen katkaisemiseksi. Sisäministeriön ja poliisihallituksen edellytyksenä on
ollut, että moniammatillinen tiimi aloittaa toimintansa kaikissa 11 poliisipiirissä. Vantaalla
nuorten rikoksilla oireilun ja väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyksi tulisi aloittaa Ankkurimallisen toiminnan suunnittelu. Toiminnan tuloksista on jo saatu positiivista palautetta
muun muassa Helsingistä, ja täten Hyvinkään toiminnan arvioinnin odottaminen on turhaa.
Ankkuri-mallin suunnitteluryhmässä tulee olla vähintään edustus poliisista, sosiaalitoimesta,
terveydenhuollosta ja nuorisotoimesta. Ankkuri-mallin käyttöönottosuunnitelma, toimenpiteet ja kustannukset on selvitetty Sisäasianministeriön julkaisussa vuodelta 2013.
Ankkuri-mallin toiminnan hyödyistä on tehty tutkimuksia ja kartoitettu sen tuomia säästöjä
yhteiskunnalle. Palvelualojen toimijoille vuonna 2011 tehdyn kyselyn mukaan 62 prosenttia
vastaajista oli sitä mieltä, että Ankkuritoiminta torjuu ja ennaltaehkäisee nuoren rikoskierrettä. (Kinnunen, Lindman & Kaakinen 2012.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että
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yhden syrjäytyneen nuoren hoitamiseen käytetään vuosittain keskimäärin 27 500 euroa. Ankkuri-hankkeessa taloudellista hyötyä on arvioitu sillä, miten paljon rikoksilla oireileva nuori
maksaa yhteiskunnalle. Nuori, joka on vuoden aikana tehnyt neljä varkautta, ollut työttömänä
ja päihdekatkaisussa ovat hänen kustannuksensa vuodessa yli 26 000 euroa. Vankilavuoden
hinnaksi on hankkeessa laskettu 73 000 euroa. Taloudellista hyötyä tärkeämpää on, että nuori
pääsee riittävän avun piiriin nopeasti ja oikea-aikaisesti. Ankkuri-mallia tai poliisiasemalla
toimivaa moniammatillista työryhmää ja toimintaa ei ole kuitenkaan tutkittu toimivuuden
näkökulmasta. Jotta toimintamalli ja menetelmä olisivat toimivia ja kaikkien ammattilasten
osaamista hyödyntäviä, tulisi myös tätä tutkia tarkemmin. Eri organisaatioiden ja työkulttuurien yhdistämisessä voi olla haasteita.
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POHDINTA

Aloittaessamme opinnäytetyön suunnittelun vuoden 2013 lopussa, meillä oli sekä opiskelijoina
että kahden eri viranomaisorganisaation työntekijöinä oma kiinnostuksemme aiheeseen ja
lisäksi myös jo aavistus siitä, miten radikalisaation ja ekstremismin tilanne myös Suomessa
tulee muuttumaan ja lisääntymään huolestuttavampaan suuntaan. Skenaariomme toteutuessa
vuoden 2014 aikana, vahvistui opinnäytetyömme tarkoitus ja tavoitteet entisestään - tuottaa
mahdollisimman reaaliaikaista ja luotettavaa tilannetietoa ja siten kehittää väkivaltaisen
ekstremismin tunnistettavuutta ja ennalta ehkäisyä viranomaisyhteistyössä.
Hypoteesinamme opinnäytetyön kyselytutkimuksen tuloksista oli se, että työntekijät sekä poliisissa että lastensuojelussa ovat jo tunnistaneet sekä puheita, että tekoja, joiden takana on
ääriajatuksia ja radikalisoitumista. Aavistelimme myös, että molemmat ammattiryhmät todennäköisesti nimeävät jo myös tekoja. Opinnäytetyömme tarkoituksena ei ole herättää pelkoa tai lietsoa sitä, mutta mielestämme on tarpeellista, että väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyyn herätään jo työntekijätasolla, juuri siellä missä nuoria kohdataan.
Tutkimuksemme tulokset eivät yllättäneet meitä. Olemme sekä työssämme poliisi- ja sosiaalitoimessa että opinnäytetyömme prosessin aikana tavanneet lukuisia nuorten kanssa toimivia,
muun muassa valtion, kunnan, järjestöjen sekä yksityisen sektorin työntekijöitä, jotka ovat
olleet huolissaan väkivaltaisen ekstremismin lisääntymisestä Suomessa. Useat viranomais- ja
kolmannen sektorin eri toimijat ja työntekijät ovat osoittaneet runsasta mielenkiintoa opinnäytetyötämme kohtaan esittämällä koulutus- ja luennointipyyntöjä muun muassa sosiaali-,
opetus- ja rikosseuraamusalojen seminaareihin tähän hyvinkin ajankohtaiseen aiheeseen liittyen. Voimme sanoa, että tietoa ja koulutusta "janotaan".
Koulutustoiminta on sekä tutkimustulosten että työelämän kokemustemme myötä aivan
avainasemassa. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan liittyen Sisäasiainministeriö toteutti vuoden
2015 alussa Suomen 16 suurimman kaupungin toisen asteen oppilaitoksille kyselyn, joka julkaistiin väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksessa (1/2015). Jokaisesta kaupungista pyydettiin vastauksia kahdesta ammattioppilaitoksesta ja kahdesta lukiosta, vastaajiksi pyydettiin jokaisesta koulusta rehtori ja kaksi aineopettajaa. Kyselyn tavoitteena oli saada lisää tietoa väkivaltaisen ääriajattelun varhaisen ennalta ehkäisyn tehostamiseksi. Neljäsosa vastanneista opettajista oli havainnut opiskelijoissa huolestuttavia muutoksia, joiden taustalla saattoi olla viitteitä radikalisoitumisesta. (Sisäasiainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön
tiedote 2015.)
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Samoin kuin opinnäytetyömme, myös edellä mainitun Sisäasianministeriön toteuttaman kyselyn tuloksena oli, että puheita ja tekoja esiintyy jonkin verran sekä ammattioppilaitoksissa
että lukioissa, mutta opettajilla oli vaikeuksia tunnistaa ilmiötä. Opettajat kokivat, että asiasta pitää olla varmuutta ennen kuin toimitaan esimerkiksi ilmoittamalla siitä muille viranomaisille. (Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2015.) Mikäli tämä ajatus- ja toimintamalli jatkuu, ei kyse ole ennalta ehkäisystä vaan usein jo korjaavasta toiminnasta. Ennalta
ehkäisevässä työssä pitää pohtia ja toimia, jo kun ilmenee alustava huoli, pienikin epäilys tai
hiljainen signaali. Tätä varten meillä pitää olla valmiiksi luodut prosessit ja tiedossa keneen
viranomaisen yhteyshenkilöön voi olla yhteydessä.
Ekstremistisen väkivallan ja nuorten rikosten määrän kasvua tai vähenemistä tulee operatiivisen viranomaisyhteistyön lisäksi arvioida säännöllisesti tilastojen ja suoritettavien kartoituskyselyjen avulla. Jatkotutkimuksena tulisi tutkia vielä tarkemmin ja kattavammin miten hyvin
nuorten kanssa toimivat työntekijät tunnistavat väkivaltaista ekstremismiä ja mitä he toivovat
ennalta ehkäisevältä työltä. Kyselytutkimuksia aihealueesta kannattaisi kohdentaa myös nuorten keskuuteen, sillä he itse tietävät ja näkevät tilannekuvan parhaiten. Esimerkiksi Vantaan
alueelta tulisi tehdä paikallisia kartoituksia, joiden tekemisessä on mahdollista hyödyntää
alueen oppilaitosten opiskelijoita. Lisäksi jatkossakin työelämälähtöisillä - työelämään ja kehittämiseen liittyvillä - opinnäytetöillä varmistetaan tutkimuksellisesti tärkeiden tietojen
hyödyntäminen työn ja toimintatapojen kehittämiseksi.
Vaikka ekstremismiä ei Suomessa ole vielä huolestuttavassa määrin, on sen ennalta ehkäisy
aloitettava lasten ja nuorten parissa juuri nyt, ei huomenna tai sitten kun jotain tapahtuu.
Muutaman vuoden päästä nämä nuoret ovat jo aikuisia ja ehkä jo muodostaneet omat näkökulmansa ja mielipiteensä tai ideologiansa, toimien niiden ohjaamana - tulevina viranomaisten asiakkaina.
Yksi kyselyymme vastanneista ammattilaisista kirjoitti vastauksessaan: ”Mikä on tavallista
pikku kiusaa tänä päivänä ja milloin täytyy puhua suuremman mittakaavan ekstremismistä?
Tähän - opinnäytetyömme otsikkoon - ei opinnäytetyöllämme voi täysin ja tyhjentävästi vastata. Toivomme kuitenkin, että herätimme lukijassa kuitenkin ajatuksen siitä, että kohdatessaan nuoren, jonka puheet ja teot ovat väkivaltaisia tai ääri-ideologisia, olisi hänellä tietoa
pohtia taustalla olevia vaikutteita, sekä kykyä nähdä ja rohkeutta toimia - jotta nuori saa oikea-aikaista ja riittävää apua ja ohjausta kasvunsa ja kehityksensä tueksi. Toivomme myös,
että opinnäytetyömme kehittää nuorten väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn prosessia Vantaan lisäksi myös muualla Suomessa.
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Liite 4 Vantaan kaupungin tutkimuslupa
Tutkimuslupa / Poliisin ja sosiaalialan yhteistyön kehittäminen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä / Hyvönen Mona ja Hyttinen Saija
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää poliisin ja sosiaalitoimen työntekijöiden kykyä tunnistaa asiakastyössään nuorten rikollisen oireilun taustalla mahdollisesti olevaa ekstremismiä tai
radikalisoitunutta käytöstä.
Opinnäytetyö on tutkimuksellista kehittämistoimintaa. Tiedonsaanti toteutetaan Ekyselylomakkeen avulla. Kyselyn etuna on, että sen avulla voidaan kerätä laaja aineisto. Suunnitelmallista kyselytutkimusta nimitetään survey-tutkimukseksi, joka on tehokas tapa kerätä tietoa
silloin, kun tutkittavia on paljon (Heikkilä 2008, 19). Myös Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2004,
182) toteavat Survey-tutkimuksen tarkoittavan sellaista kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin
muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti eli samalla tavalla kaikilta vastaajilta ja joissa
kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Suunnitelmana on tehdä kysely kaikille tutkijoille ja sosiaalityöntekijöille. Työntekijät vaihtuvat tiiviisti molemmissa
organisaatioissa. Mikäli tehdään vain satunnainen otos, voi vastaajiksi valikoitua juuri työssään
aloittaneet, vailla työkokemusta olevat työntekijät.
Aineisto käsitellään SPSS-ohjelman avulla. Tutkimuksessa käytetään poikittaisasetelmaa, eli aineisto kerätään yhtenä ajankohtana usealta vastaajalta. Vastaukset analysoidaan luokittelemalla
ja teemoittamalla vastaukset.
TUTKE katsoo, että tutkimussuunnitelma ja sen liiteasiakirjat noudattavat hyvää tutkimustapaa.
Tutkija on sitoutunut siihen, ettei käytä saamiaan tietoja tutkittavan tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty
salassapitovelvollisuus ja tietosuojasäännöksiä, eikä luovuta kerättyjä tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mihin tutkimuslupa on myönnetty. Tutkija on sitoutunut myös eettisiin periaatteisiin.
TUTKE pitää tutkimussuunnitelmaa eettisesti hyväksyttävänä.
TUTKE pitää tutkimussuunnitelmaa hyväksyttävänä ja
1. antaa puoltavan lausunnon tutkimusluvan hyväksymisestä tulosaluejohtajalle
2. Psykososiaalisten palveluiden palvelupäällikkö Anna CantellForsbom ja lastensuojelun palvelupäällikkö Jaana Vilpas puoltavat tutkimusta
3. Tutkimukseen osallistuminen on työntekijöille vapaaehtoista
4. Tutkijan tulee toimittaa sopimus opinnäytetyöstä ennen kuin
tutkimuslupa astuu voimaan.
TUTKE edellyttää, että tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti toimitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi ja sosiaali- ja terveystoimen käyttöön sähköpostitse pdfversiona tulosalueen erityisasiantuntijalle tiina.turkia@vantaa.fi ja sihteerille
pia.heinonen@vantaa.fi Tutkimuksen arvioitu valmistuminen on 20.12.2015.
Lisätietoja: erityisasiantuntija Tiina Turkia 040 5327344
Päätös:
Hyväksyn esityksen.
Päiväys
Allekirjoitus

Vantaa 06.10.2014
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Nimen selvennys

Pesonen Maritta

Virka-asema

Perhepalvelujen johtaja

Täytäntöönpano:
Mona Hyvönen
Saija Hyttinen
Anna Cantell-Forsbom
Jaana Vilpas
Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä
Aika:

15.10.2014 klo 8.15–16.00

Paikka:

Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa (Tikkurila)

Oikaisuvaatimusohjeet
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, Tikkurila tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen
merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä
eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.
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Liite 5 Saatekirje

Sinulle, vantaalaisten nuorten kanssa toimiva viranomainen!
Opiskelemme YAMK-tutkintoa Laureassa ja opinnäytetyömme tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä ja koulutusta väkivaltaisen ekstremismin tunnistamisessa ja ennalta ehkäisyssä. Tutkimusluvat ovat myöntäneet poliisihallitus ja Vantaan kaupungin perhepalvelut. Kyselyllä selvitämme, miten Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Vantaan poliisin, lähipoliisit ja rikostutkijat, sekä Vantaan kaupungin sosiaalitoimen työntekijät tunnistavat nuorten väkivaltaista
ekstremismiä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi kysymme kokemuksia
viranomaisyhteistyöstä, toiveita koulutukselle ja viranomaisyhteistyön tiivistämiselle. Opinnäytetyömme on osa Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden toimintaohjelmaa.
Sisäasianministeriön toimenpideohjelmassa ekstremismillä tarkoitetaan "radikaalia ideologiaa, oppia tai ääriajattelua, jonka keskeisenä sisältönä on luoda demokraattisten periaatteiden vastaisiin, perusteellisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin tähtääviä laittomia toimia ja politiikkaa". Poliittisella tasolla ekstremismi voidaan nähdä tyytymättömyytenä vallitsevaa yhteiskuntaa, poliittista järjestelmää sekä kulttuuria kohtaan. Ekstremistisellä väkivallalla tarkoitetaan ekstremistisestä maailmankuvasta motivoitunutta laitonta toimintaa ja väkivaltaa, joka
voi äärimmillään johtaa terrorismiin. Äärimmillään ekstremistisen väkivallan tekijöitä ovat; väkivaltaiset äärioikeistoideologiset uusnatsit ja skinheadit, vasemmistoideologiset anarkistit,
väkivaltaisen ääri-islamin kannattajat, sekä laajamittaista, kuolonuhreja aiheuttavaa väkivaltaa
käyttävät koulusurmaiskun tyyppisiä tekoja valmistelevat yksinäiset toimijat.
Ilmiöinä nuorten väkivaltainen ekstremismi ja radikalisoituminen ovat nousseet esiin viime
vuosina. Väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn vastuu on koko yhteiskunnalla, kaikilla
viranomaisilla. Viranomaiset, kuten poliisit ja lastensuojeluntyöntekijät, voivat työssään nuorten parissa tunnistaa ja ennalta ehkäistä väkivaltaisen ekstremismin varhaisia merkkejä. Vastaamalla olet mukana tärkeässä työssä. Mikäli Sinulla on kysyttävää, pyydämme ottamaan rohkeasti yhteyttä!
Pyydämme ystävällisesti vastaamaan kyselyyn 12.12.2014 mennessä.
Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/E281B31AC636C03C.par

Kiittäen,
Mona Hyvönen/ Laurea/ sosiaali- ja rikosseuraamusalan YAMK
mona.hyvonen@student.laurea.fi
puh: 050 3026169
Saija Hyttinen/ Laurea/ turvallisuusalan YAMK
saija.hyttinen@student.laurea.fi
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Liite 6 Muistutuskirje

Sinulle, vantaalaisten nuorten kanssa toimiva viranomainen!

Olet saanut kutsun osallistua väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kyselytutkimukseen,
jonka tavoitteena on kehittää viranomaisyhteistyötä ja koulutusta väkivaltaisen ekstremismin
tunnistamisessa ja ennalta ehkäisyssä. Tutkimusluvat ovat myöntäneet poliisihallitus ja Vantaan kaupungin perhepalvelut.

Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti.

Opinnäytetyö ja tutkimuksen tulokset esitellään Laureassa keväällä 2015 ja Itä-Uudenmaan
poliisilaitos ja Vantaan perhepalvelut saavat oman kappaleensa opinnäytetyöstä viranomaisyhteistyön kehittämisen pohjaksi.

Pyydämme ystävällisesti vastaamaan kyselyyn 12.12.2014 mennessä.

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/E281B31AC636C03C.par

Kiittäen,

Mona Hyvönen/ Laurea/ sosiaali- ja rikosseuraamusalan YAMK
mona.hyvonen@student.laurea.fi
puh: 0503026169

Saija Hyttinen/ Laurea/ turvallisuusalan YAMK
saija.hyttinen@student.laurea.fi
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Liite 7 Kyselylomake

Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kehittämiskysely
1.Työpaikkani on
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Vantaan kaupungin lastensuojelun avopalvelut

2.Työskentelen
rikosten esikäsittelyssä
rikostutkinnassa
lähipoliisina
sosiaalityöntekijänä
sosiaaliohjaajana
nuorten intensiivityöntekijänä
joku muu,mikä?

3.Oletko esimiesasemassa?
kyllä
en

4.Työssuhteeni kesto on ollut
alle vuosi
1 - 3 vuotta
3 - 10 vuotta
yli 10 vuotta

5. Olen aiemmin saanut tietoa väkivaltaisesta ekstremismistä seuraavista lähteistä:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
internetistä
lehdistä
televisiosta
työtehtävissä
koulutuksissa
sisäisen turvallisuuden ohjemasta
viranomaisyhteistyössä
jostain muualta, mistä?

6. Olen kohdannut työssäni nuoria (12 - 17 vuotta), joilla on väkivaltaisia ekstremistisiä puheita kohdistuen:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
uskontoon
etnisiin vähimmistöihin
maahanmuuttajiin
seksuaalivähemmistöihin
tasa-arvoon
yhteiskuntaan
valtiovaltaan
viranomaisiin
poliisiin
politiikkaan
muuhun, mihin?
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7. Työssä kohtaamani nuoret (12 - 17 vuotta) ovat saaneet vaikutteita väkivaltaisiin
ekstremistisiin puheisiin:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
internetistä
sosiaalisesta mediasta
lehdistä
televisiosta
vanhemmiltaan
kavereiltaan
koulusta
jostain muualta, mistä?

8. Olen kohdannut työssäni nuoria (12 - 17 vuotta), joilla on väkivaltaisia ekstremistisiä tekoja kohdistuen:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
uskontoon
etnisiin vähimmistöihin
maahanmuuttajiin
seksuaalivähemmistöihin
tasa-arvoon
yhteiskuntaan
valtiovaltaan
viranomaisiin
poliisiin
politiikkaan
muuhun, mihin?

9. Työssä kohtaamani nuoret (12 - 17 vuotta) ovat saaneet vaikutteita väkivaltaisiin
ekstremistisiin tekoihin:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
internetistä
sosiaalisesta mediasta
lehdistä
televisiosta
vanhemmiltaan
kavereiltaan
koulusta
jostain muualta, mistä?

10. Nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvät teot ovat olleet:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
kirjoittelua sosiaalisessa mediassa
puheita yhteisönsä sisällä
puheita yhteisönsä ulkopuolella
laittomia uhkauksia
vahingontekoja
pahoinpitelyjä
jotain muuta, mitä?

11. Nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin liityvät teot ovat tapahtuneet:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
internetissä
sosaiaalisessa mediassa
uskonnollisessa yhteisössä
koulussa
kotona
kaupungilla
muualla, missä?
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12. Olen tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin liiyttyvissä asioissa:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
lähipoliisi
rikostutkinta
rikostiedustelu
järjestyspoliisi
keskusrikospoliisi
suojelupoliisi
joku muu, mikä?

13. Yhteistyömuotona poliisin kanssa nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvissä
asioissa on ollut:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
puhelinkeskustelut
sähköpostikirjeenvaihto
tapaamiset
konsultaatiot
yhteiset palaverit
työryhmätyöskentely
seminaarityöskentely
kenttäyhteistyö
joku muu, mikä?

14. Olen tehnyt yhteistyötä sosiaaliviranomaisen kanssa nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin liiyttyvissä asioissa:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
lastensuojelun sosiaalityöntekijät
lastensuojelun sosiaaliohjaajat
nuorten intensiivityöntekijät
poliisin sosiaalityöntekijä
sosiaali- ja kriisipäivystys
sijaishuollon työntekijät
joku muu, mikä?

15. Yhteistyömuotona sosiaaliviranomaisen kanssa nuoren väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvissä asioissa on ollut:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
puhelinkeskustelut
sähköpostikirjeenvaihto
tapaamiset
konsultaatiot
yhteiset palaverit
työryhmätyöskentely
seminaarityöskentely
kenttäyhteistyö
joku muu, mikä?

16. Mikä on ollut toimivaa poliisin ja sosiaaliviranomaisen välisessä yhteistyössä liittyen väkivaltaiseen ekstremismiin?
17.Mikä on ollut haastavaa poliisin ja sosiaaliviranomaisen välisessä yhteistyössä liittyen väkivaltaiseen
ekstremismiin?
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18. Haluaisin työpaikkakoulutuksena koulutusta väkivaltaisesta ektremismistä ja sen
ennalta ehkäisystä:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
seminaareja
asiantuntijaluentoja
työryhmätyöskentelyä
tilannekatsauksia
jotain muuta, mitä?

19. Pidän tilannetta Vantaalla huolestuttavana liittyen nuorten väkivaltaiseen ekstremismiin:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
uskonnollisissa yhteisöissä
kantaväestön keskuudessa
maahanmuuttajien keskuudessa
nuorten kotona
kouluissa
kaupungilla
ostoskeskuksissa
nuorisotiloissa
jossain muualla, missä?

20. Olen kiinnostunut osallistumaan Vantaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisevää toimintaa
suunnittelevan työryhmän työhön:
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
kyllä
en
ehkä

21.Kehittämisajatuksia nuorten väkivaltaiseen ekstremismiin liittyen:
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Liite 8 Sisäasiainministeriön kansallinen toimenpideohjelma
Sisäasiainministerön kansallinen toimenpideohjelma väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi sisältää 12 toimenpidettä (Tavoitteena eheä yhteiskunta 2012, 20):
1. Tehostetaan yhteistyötä väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi
Käynnistetään paikallinen viranomaisten välinen yhteistyö väkivaltaisen ekstremismin ennalta
ehkäisemiseksi muodostamalla poliisin ennalta estävän toiminnan yhteyteen yhteistyöverkosto, jossa ovat edustettuina aiheen kannalta keskeiset viranomaiset. Yhteistyön pilottiyksikkönä toimii Helsingin poliisilaitos, ja yhteistyöryhmät perustetaan Ouluun, Tampereelle ja Turkuun.
Paikalliset yhteistyöryhmät seuraavat väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä ilmiöitä ja niiden
kehitystä alueella sekä valmistelevat tarvittavat toimenpiteet havaittuihin ilmiöihin puuttumiseksi. Paikalliset yhteistyöryhmät levittävät tietoa ja osaamista väkivaltaisen ekstremismin
ilmiöistä muille viranomaisille ja sidosryhmille. Paikalliset yhteistyöryhmät tekevät yhteistyötä käsiteltävän aiheen kannalta keskeisten kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi.
Toteutus: Yhteistyöryhmien työn käynnistäminen 2012, jonka jälkeen pysyvää toimintaa.
Vastuu: Kansallisen väkivaltaisen ekstremismin yhteistyöverkosto, Poliisihallitus yhteistyössä
paikallisten viranomaisten kanssa
2. Kansallisen yhteistyöverkoston perustaminen
Perustetaan kansallinen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn yhteistyöverkosto, jossa ovat
edustettuina kaikki asian kannalta keskeiset viranomaiset. Yhteistyöverkoston tehtävänä on
seurata väkivaltaisen ekstremismin tilannetta Suomessa ja kansainvälisesti, välittää tietoa
kehityksestä eri viranomaisille ja paikallisille yhteistyöryhmille, tehdä aloitteita ennalta ehkäisyn tehostamiseksi sekä järjestää aiheeseen liittyviä seminaareja ja muuta koulutusta.
Kansallinen yhteistyöverkosto edistää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa väkivaltaisen
ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi. Kansallinen yhteistyöverkosto julkaisee vuosittain seurantaraportin, joka sisältää tiedot myös paikallisten yhteistyöryhmien toiminnasta ja tuloksista.
Toteutus: Yhteistyöverkoston toiminnan käynnistäminen 2012, jonka jälkeen pysyvää toimintaa
Vastuu: Sisäasiainministeriö yhteistyössä eri viranomaisten kanssa
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3. Vahvistetaan nuorten luottamusta demokraattiseen järjestelmään ja sen kautta vaikuttamiseen
Vahvistetaan nuorten luottamusta demokraattiseen järjestelmään käynnistämällä demokratiakysymyksiin keskittyvä dialogi nuorten keskuudessa ja kanssa esimerkiksi osana nuorisovaltuustojen toimintaa. Keskusteluissa käsitellään kaikkien nuorten kannalta keskeisiä demokratiaan liittyviä kysymyksiä. Dialogia käydään myös nuorisovaltuustojen ja kaupungin- ja kunnanvaltuustojen kesken. Myös alueelliset etnisten suhteiden neuvottelukunnat (ETNO) toteuttavat demokratiakeskustelut ottaen huomioon maahanmuuttajataustaisten nuorten erityiskysymykset. Keskustelut kootaan julkaisuksi, jonka välityksellä nuorten näkemykset voidaan
tuoda kootusti julkisuuteen.
Toteutus: 2012–2013
Vastuu: opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö, kuntien nuorisotoimi,
nuorisotutkimusverkosto, nuorisovaltuustot, Etnisten suhteiden neuvottelukunta
4. Osallisuuden ja demokratian vahvistaminen niiden nuorten keskuudessa, jotka ovat
vaarassa joutua ekstremismiin yllyttävien viestien kohteeksi
Oikeusministeriössä toimiva demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö ottaa
toiminnassaan huomioon demokratian ja osallisuuden vahvistamisen erityisesti niiden nuorten
keskuudessa, jotka ovat muita suuremmassa vaarassa joutua epädemokraattisten ja väkivaltaiseen ekstremismiin yllyttävien viestien kohteeksi.
Toteutus: 2012–2015
Vastuu: oikeusministeriö/demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
5. Nuorten demokratialähettilään valitseminen
Valitaan vuosittain nuorten demokratialähettiläs. Lähettilään tehtävänä on osallistua demokratiasta käytävään keskusteluun ja tuoda nuorten kannalta keskeisiä teemoja esille. Nuorten
demokratialähettiläs toimisi aktiivisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa ja olisi läsnä
siellä, missä nuoret keskustelevat heille tärkeistä yhteiskunnallisista asioista. Valinta tehdään
yhteistyössä keskeisten nuorisojärjestöjen kanssa.
Toteutus: ensimmäinen lähettiläs aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa
Vastuu: opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä oikeusministeriön/demokratia-, kieli- ja
perusoikeusasioiden yksikön ja nuorisojärjestöjen kanssa
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6. Luodaan toimintamalli vakavan väkivallan ehkäisemiseksi nopeaa toimintaa vaativissa
tilanteissa
Liitetään poliisissa valmisteilla olevaan uhka-arviointityökaluun toimintamalli, jolla poliisi saa
nopeasti mielenterveyden asiantuntijan arvion henkilön todellisesta uhkasta ja
väkivaltapotentiaalista. Poliisi tekee näissä tapauksissa henkilöstä uhka-arvion käyttäen uhkaarviointityökalua. Tarvittaessa poliisi voisi pyytää uhka-arviota täydentävää apua ja konsultaatiota psykiatrilta tai muulta asiantuntijalta. Arviota ei tehtäisi potilassuhteessa, sillä tämä
estäisi tietojen käytön jatkotoimia suunniteltaessa. Arvion perusteella henkilö voitaisiin tarvittaessa ohjata nopeutetusti jatkotoimiin esimerkiksi terveydenhuollon piiriin. Toiminta
käynnistetään pilotoinnilla.
Toteutus: pilotointi 2012–2013, vakinaistaminen tämän jälkeen
Vastuu: Poliisihallitus yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
7. Edistetään järjestöjen mahdollisuuksia tarjota matalan kynnyksen palveluja väkivaltaongelmista kärsiville
Kaikissa tapauksissa henkilöä ei ole tarpeen ohjata jatkotoimiin terveydenhuollon piiriin, mutta hän tarvitsee tukea väkivaltafantasioiden käsittelyssä ja niistä irti pääsemisessä. Järjestöt
tarjoavat apua erilaisista väkivaltaongelmista kärsiville henkilöille. Palveluja on kuitenkin vielä varsin vähän saatavilla niin määrällisesti kuin myös alueellisesti. Edistetään järjestöjen
mahdollisuuksia tarjota mentorointia ja muita matalan kynnyksen palveluja vakavaan väkivaltaan liittyvistä fantasioista ja muista vakavista väkivaltaongelmista kärsiville henkilöille. Palvelut perustuvat vapaaehtoisuuteen. Viranomaiset ja järjestöt sopivat yhdessä menettelystä,
jolla henkilö ohjataan palvelun piiriin.
Toteutus: käynnistetään toiminta olemassa olevien toimintamallien pohjalta, vuodesta 2012
eteenpäin
Vastuu: sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, järjestöt
8. Kehitetään viestintää väkivaltaiseen ekstremismiin ja vihapuheisiin liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa
Kansallinen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn yhteistyöverkosto järjestää säännöllisesti
yhteistyötapaamisia median kanssa. Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia, ekstremismin
ennaltaehkäisyyn liittyviä teemoja viestinnän näkökulmasta.
Toteutus: vuodesta 2012 eteenpäin säännöllisesti
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Vastuu: kansallinen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn yhteistyöverkosto yhteistyössä
ministeriöiden viestinnästä vastaavien kanssa
9. Nettipoliisitoiminnan vahvistaminen
Poliisi vahvistaa nettipoliisitoimintaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa kuvatulla tavalla
erityisesti nuorten keskuudessa. Tähän toimintaan liitetään toimintamalli, joka mahdollistaa
nettipoliisien reagoinnin internetissä käytävään keskusteluun, jossa levitetään ekstremistisiä
ja väkivaltaan yllyttäviä viestejä. Ekstremismin ennaltaehkäisy otetaan huomioon myös
nettinuorisotyön strategiassa.
Toteutus: toimintamallin valmistelu ja toiminnan käynnistäminen 2012, tämän jälkeen vakinaista toimintaa
Vastuu: Poliisihallitus, poliisilaitokset
10. Lisätään tilannetietoa ja osaamista väkivaltaisesta ekstremismistä ja sen ehkäisystä
Suojelupoliisi valmistelee puolivuosittain väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksen
kansallisen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn yhteistyöverkostolle. Tilannekatsauksessa
kuvataan ilmiötä eikä se sisällä tietoa yksittäisistä henkilöistä tai tapauksista. Tilannekatsauksen sisältö suunnitellaan yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa. Tilannekatsaus otetaan huomioon kansallisen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn yhteistyöverkoston työsuunnitelmassa.
Toteutus: Ensimmäinen katsaus vuoden 2012 aikana, tämän jälkeen säännöllisesti puolivuosittain
Vastuu: Suojelupoliisi yhteistyössä kansallisen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn verkoston
kanssa
11. Sähköisen työkalupakin kokoaminen
Kootaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn hyvät käytännöt ja muu käytännön työtä
tukeva aineisto sähköiseksi ”työkalupakiksi”, jota päivitetään säännöllisesti.
Toteutus: valmistuu vuoden 2013 aikana
Vastuu: sisäasiainministeriö asettaa poikkihallinnollisen valmisteluryhmän aineiston valmistelua ja ylläpitoa varten

12. Toimenpideohjelman täydentäminen
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Kansallinen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn verkosto laatii vuosittain raportin
toiminnastaan ja tuloksista. Raporttiin liitetään katsaus paikallisten verkostojen toimintaan
sekä arvio tulevasta kehityksestä ja suositukset toimenpiteistä, joihin tulisi ryhtyä ennaltaehkäisyn tehostamiseksi.
Toteutus: raportointi vuosittain
Vastuu: kansallinen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn verkosto
(Tavoitteena eheä yhteiskunta, Sisäasiainministeriö 2012: 3-11.).
Sisäasianministeriö on asettanut seuraavat suositukset edellä mainittujen toimenpiteiden
toteuttamiseksi ja jatkotyössä huomioon otettavaksi:
Väkivaltaisen ääriliikkeiden toiminta Suomessa
Suositus 1:
Väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnan ennalta ehkäisyyn tulee panostaa riittävän
varhain, ennen niiden toiminnan kehittymistä järjestäytyneemmäksi ja verkostoituneemmaksi. Ennalta ehkäisy edellyttää hyvää tiedonvaihtoa poliisin eri yksiköiden välillä ja muiden viranomaisten kanssa.
Moniviranomaisyhteistyö ja verkostomainen toiminta
Suositus 2:
Väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyä on tarkoituksenmukaista liittää osaksi
moniammatillista yhteistyötä, jota tehdään nuorten syrjäytymisen ja muiden hyvinvoinnin ja
turvallisuuden kannalta ei-toivottujen ilmiöiden ennalta ehkäisemiseksi. Ankkuritoimintamalli on hyvä käytäntö, johon suositellaan liitettäväksi myös väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyn käytännön toiminta. Yhteistyöryhmien toiminnassa on syytä hyödyntää verkostomaista toimintatapaa.
Työskentelyn kohdentaminen väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyyn
Suositus 3:
Väkivaltaisen ekstremismin kansallisen verkoston ja paikallisten yhteistyöverkostojen
toiminta tulee kohdentaa väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyyn ja sellaisiin
toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat tavoitteen kannalta keskeisiin ilmiöihin, yhteisöihin ja
yksilöihin.
Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus
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Suositus 4:
Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksen tulee jatkossa kytkeytyä entistä
tiiviimmin käytännön toimintaan väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi.
Tilannekatsauksessa esille nostetut ajankohtaiset kysymykset tulee ottaa käsittelyyn niin
kansallisessa verkostossa kuin myös paikallisissa verkostoissa ja arvioida, miten ennalta ehkäisyä näiden osalta tulisi tehostaa. Työtä tuetaan kokoamalla käytännön tietoa, kokemuksia ja
hyviä käytäntöjä toimenpideohjelmassa väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi
toimenpiteessä 11 päätettyyn työkaluun.
Kansallisesti ja kansainvälisesti tehtävä väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisy
Suositus 5:
Lisätään yhteistyötä strategisen tason päätöksenteon ja suunnittelun ja paikallisten
toimijoiden välillä niin, että eri tasoilla syntyvä tieto ja kokemukset pystytään paremmin
hyödyntämään laaja-alaisesti väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyssä.
(Tavoitteena eheä yhteiskunta, Sisäasiainministeriö 2013: 16-17.).

