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Pelko ja huoli?
Vaikeita asioita 

käsitellä



Mistä puhumme ja miksi?
� Joskus oppilaitoksessa herää 

henkilökunnalla tai opiskelukavereilla 
huoli jonkun radikalisoitumisesta. 

� On hyvä, että kannamme huolta 
toisistamme. Usein pelko hälvenee, 
kun tiedämme, mistä ilmiössä on 
kyse, ja miten toimimme.

� Tämän oppitunnin tarkoitus on 
ymmärtää, mistä radikalisoitumisessa 
ja väkivaltaisessa ekstremismissä on 
kyse, ja miten voimme toimia, että 
huolta ei ole. Tai miten toimimme, jos 
huoli on.
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Radikalisoituminen 
väkivaltaiseen ekstremismiin
� Poliittinen ja uskonnollinen väkivalta eivät ole uusia ilmiöitä. 

� Millaisia esimerkkejä muistamme Euroopan historiasta?
� Millaisia esimerkkejä muistamme Suomesta?

� Terminä radikalisoituminen on uusi tapa puhua poliittisen ja uskonnollisen 
väkivallan syistä yksilökeskeisesti

� Milloin huolestumme? Radikalisoitumisen eri ulottuvuudet voivat tapahtua eri 
järjestyksessä ja toisistaan irrallaan. Radikalisoituminen ei aina/yleensä 
johda konkreettisiin tekoihin
� ajatukset
� sosiaaliset verkostot
� teot
Huomio! Radikalisoituminen ja radikaali ajattelu on myös monien 
yhteiskunnan edistysaskelten taustalla, esim. naisten äänioikeus. On hyvä 
ajatella ja keskustella tuoreesti ja valtavirran ulkopuolella.
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Syrjäytyminen, kokemus epäoikeudenmukaisesta 
kohtelusta, identiteettikriisi ja muut henkilökohtaiset 

kriisit, väkivallan ihannointi tai pettymys demokratiaan 
voivat toimia ääriliikkeitä kohti työntävinä tekijöinä.

Miten voimme koulussa estää työntäviä tekijöitä?

Ryhmään kuulumisen tunne, valta, järjestys, 
sitoutuminen, lojaliteetti, seikkailunhalu, sankaruus tai 
ideologinen tehtävä voivat omalta osaltaan houkutella 

hakeutumaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin.

Miten voimme houkutella liittymään muuhun kuin 
ääriliikkeisiin?



Sosiaaliset suhteet
� Suuri osa lähtee radikalisoitumiseen mukaan ystävien tai sukulaisten 

kanssa tai perässä. Kohtaamispaikka voi olla esimerkiksi 
urheilutoiminta, musiikkiskene, protestit, kaveripiirit, moskeijat...
� Mitä voimme tehdä opiskelijaryhmässä, että jokaisella on 

kavereita?
� Miten voimme tukea 
opiskelijan sosiaalisia 
suhteita oppilaitoksen 
henkilöstönä?
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Oppilaitoksella on avaimia ehkäistä 
radikalisoitumista ja tukea 
turvallisuutta
� Länsimaissa syrjinnän, rasismin ja ulkopuolisuuden kokemukset 

edistävät nuorten alttiutta ääriliikkeiden viesteille, ideologioille ja 
vaikutteille. 

� Ääriliike voi olla nuorelle ensimmäinen yhteisö, jossa hän kokee 
saavansa arvostusta ja asemaa. 

� Ulkopuolisuuden tunne, työttömyys, koulun käynnin keskeyttäminen 
tai opiskelupohjan puuttuminen kokonaan luovat kasvualustaa 
radikalisoitumiselle. 

� Maahanmuuttajien osalta painottuvat lisäksi kotoutumisen 
onnistuminen ja kielitaito. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus 
ruokkii ilmiötä

[pvm] [Alatunnisteteksti] 7



Väkivaltainen ekstremismi, 
mitä se on? � Väkivaltainen ekstremismi on 

toimintamalli
� Se on aatemaailmalla perusteltua 

väkivallan käyttöä tai väkivallalla 
uhkaamista. Esimerkiksi väkivaltaiset 
ääriliikkeet ovat väkivaltaista 
ekstremismiä

� Väkivaltaista ekstremismiä ovat 
yhteiskunnalliset liikkeet, joilla on  
pyrkimys tai valmius ajaa asiaansa 
väkivalloin

� Väkivaltaista ekstremismiä
kannattavat henkilöt eivät aina ole 
kytköksissä järjestäytyneisiin 
liikkeisiin
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Miten väkivaltainen 
ekstremismi
ilmenee? 

Esimerkiksi: 
� Terrorismi
� Poliittiset murhat
� Vigilantismi
� Sabotaasi
� Mellakat ja väkivalta 
mielenosoituksissa
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Taustaideologioita
� Äärioikeistolaisuus
� Kansallis-

sosialismi
� Vastajihadismi

� (Vasemmisto)-
anarkismi

� Salafi-jihadismi
� Radikaali 

ekoajattelu
� Kouluampujien 

manifestien teemat
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Miten käsitellään pelkoa? Opettajan, opiskelijan, 
jokaisen normaalia pelkoa?

Terrorismin herättämä pelko on terroristien 
tavoite. 

Pelokkaat ihmiset toimivat eri tavoin kuin 
ihmiset, jotka luottavat ympäristöönsä ja 

tuntevat olonsa turvalliseksi. 
Pelko herättää tarpeen löytää syyllisiä. 

Pelko lisää polarisaatiota ja tarvetta jakaa 
ihmiset meihin ja muihin. 

Pelko lisää pelkoa ja vaikuttaa yhteiskuntaan 
laajasti



Tunnistatko väkivaltaisen 
ekstremistin? Tai useamman?
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Tilanne Suomessa, 
historiaa ilmiölle
� Levottomuudet vuoden 

1956 yleislakon aikana, 
Lapuan liike, Bobrokovin
surma

� 1960-1970 lukujen 
protestiliikkeet

� 1990-luvun rasistiset 
skinheadit ja 
eläinaktivistien 
turkistarhaiskut
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Tunnistatko tunnuksia?
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2000-luku, äärioikeisto
� Skinhead-ryhmät
� Pohjoismainen vastarintaliike
� Soldiers of Odin
� Protestiliikkeet
� Rasistinen väkivalta, joka ei liity äärioikeistolaisiin liikkeisiin

� Tulevaisuus: liikkeistä osa kuihtumassa, osalla edelleen toimintaa

� Tunnetko näitä ryhmiä, tunnistammeko näihin kuuluvaa ajattelua tai 
toimintaa meillä oppilaitoksessa? Huom! Tunnistaminen pelkästään 
ulkoisista merkeistä on mahdotonta. Ulkoiset merkit (esim. 
natsipaita) ja radikaalit mielipiteet (esim. rasismi) kielivät 
radikalisoitumisesta
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Vasemmistoanarkismi ja 
ekoaktivismi
� Vasemmistoanarkistien sabotaasi-iskut
� Mielenosoituksiin liittyvät mellakoinnit, esimerkiksi ”kuokkavieraat”
� Väkivaltaiset yhteenotot äärioikeiston ja äärivasemmiston välillä
� Eläinoikeus- ja ekoaktivistien toiminta
� Tulevaisuus: vaikea ennustaa, 
äärioikeiston toiminta radikalisoi 
myös anarkisteja

� Tunnetko näitä ryhmiä, näkyykö 
näihin liittyvää ajattelua meillä
oppilaitoksessa? 
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Salafi-jihadistit
� Fundamentaalisuus, konservatiivisuus, islamin puhdistaminen, kalifaatin 

palauttaminen…
� Jihadistisia liikkeitä muualla tukevia henkilöitä ja ryhmiä ollut jo pidempään
� Vierastaistelijat, lähtijöissä paljon myös Suomessa syntyneitä sekä naisia ja 

lapsia: Lähtijöissä on myös kantasuomalaisia käännynnäisiä islamiin. 
Suuntana ja taustalla Daesh/Isis

� Palaavien vierastaistelijoiden rooli? Miten toimitaan palaavien suhteen?
� Ilmiönä myös turvapaikanhakijoiden radikalisoituminen
� Suomessa on kehittynyt ns. jihadistisesta alamaailma, jonka kaikki jäsenet 

eivät suinkaan ole Lähi-idän konfliktialueelta palanneita henkilöitä
� Tulevaisuus: Olosuhteet verkostojen toiminnan kehittymiselle ovat 

Euroopassa suotuisat
� Tunnetko näitä ryhmiä, tunnistatko näihin ryhmiin liittyvää ajattelua meillä 

oppilaitoksessa? 
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Isisin /Daeshin taistelualueille 
Suomesta lähteneistä
� Suomessa naisten osuus Syyrian ja Irakin taistelualueelle 

matkustaneista on yli viidennes kaikista lähtijöistä. Suomesta 
alueelle on matkustanut parikymmentä täysi-ikäistä naista ja noin 
30 lasta. 

� Osa näistä lapsista on jo täysi-ikäisiä. Alueella arvioidaan 
syntyneen toistakymmentä lasta vanhemmille, joilla on kytkös 
Suomeen.

� Kaikki lapset ovat uhreja, mutta osa heistä voi muodostaa myös 
turvallisuusuhan. Kaiken kaikkiaan taistelualueelle on 
Suojelupoliisin tietojen mukaan matkustanut yli 80 viranomaisten 
tunnistamaa henkilöä Suomesta vuodesta 2012 lähtien. Luku ei 
sisällä lapsia.
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Yksin toimivat
� Esimerkiksi kouluampujat ja 

joukkosurmaajat
� Taustalla psykososiaalisia ongelmia, 

yhteiskuntakritiikkiä
� Toistaiseksi tuhoisin väkivaltaisen 

ekstremismin muoto 2000-luvulla 
Suomessa

� Miten voimme tunnistaa ihmiset, joilla on 
riski ajautua väkivaltaan?

� Miten voimme tukea, että niin ei tapahdu?
� Opiskelijakaverina
� Opettajana
� Opiskelijoiden hyvinvointipalveluissa
� Verkostoissa
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Mistä aatteista väkivaltaiseen 
ekstremismiin liittyvät rikokset 
Suomessa nousevat?
� Vuonna 2017 poliisin tietojärjestelmistä tunnistettiin noin 100 rikosta, 

joiden motiivin epäiltiin liittyvän väkivaltaiseen ekstremismiin. 
� Rikosepäilyistä yli puolet liittyi äärioikeistoon 
� Noin kolmasosa liittyi uskonnolla perusteltuun ekstremismiin
� Loput liittyi äärivasemmistolaiseen radikaaliliikehdintään. 
� Poliisin rikosilmoitusjärjestelmä ei kuitenkaan anna kattavaa 

käsitystä rikosten määrästä, sillä yksittäisistä tapahtumista voidaan 
kirjata joko yksi rikos tai jokainen rikosepäily erikseen.
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Merkkejä väkivaltaisesta radikalisoitumisesta 
voivat olla esimerkiksi 

kaveripiirin muutos, 
muutokset elämäntavassa 

ja vapaa-ajan vietossa, 
mielipiteiden jyrkkeneminen 

sekä epätavallinen kiinnostus 
ja vahvat mielipiteet tietyistä aiheista.



Miten toimin hätätilanteessa, 
esimerkiksi jos koulussa on 
uhkaava henkilö/tilanne?

� Poistumiskehotus (kuulutus/henkilökunta kehottaa poistumaan 
rakennuksesta): 
� Muista poistumisohjeet rauhalliseen poistumiseen ja 

kokoontumispaikat. Kokoonnumme kokoontumispaikalle.
� Pilli: 
� Poistu koulun alueelta ripeästi. Koulun alueella on uhka. Noudata 

henkilökunnan ohjeita.
� Sisälle suojautuminen
� Noudata henkilökunnan ohjeita. Lukitse ja tarvittaessa telkeä luokan 

ovi sekä peitä ikkunat. Pysy piilossa. Suojaudu tilan turvalliselle 
seinustalle. Kännykät äänettömiksi. Ole rauhallinen ja pidä kaikki 
rauhallisina. Opettaja tai yksi opiskelijoista on yhteydessä 
hätäkeskukseen. 
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Miten tunnistaa riskihenkilö? 
� Suomessa koulun tehtävä ei ole profiloida tai etsiä radikalisoituneita. 

Toimintatapa on joissain maissa johtanut rasismiin ja 
väärinkäsityksiin. 

� Jos huoli herää ja haluaa pohtia, onko siihen aihetta, on käytössä 
TRAP 18 –menetelmä
� Väkivaltaa edeltää harkinta sekä käyttäytymisen muutos
� Perinteisillä väkivallan riskitekijöillä ei ole mitään merkitystä
� Usein joku tai jotkut ovat etukäteen tietoisia iskun suunnittelusta
� Indikaattoreista kerrotaan videolla: 
� Yksin toimiviin terroristeihin liittyvät piirteet
� Varoittavan käyttäytymisen indikaattorit
� https://www.youtube.com/watch?v=1Gty_kwjPxU&index=3&list=

PLNaLxlh7c29CQuUXd_2E2li3PQvkkClRq#t=0.3881251
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Miten ottaa puheeksi, miten 
käydä dialogia, jos huoli on?
� Oleellista on tukea identiteetin kehittymistä ja avointa keskustelua 

myös vaikeista aiheista, luottamus rakentuu keskustellen. 
Vihapuhetta ei sallita. 

� Oikeus kertoa mielipide, opitaan jokaisen kuuntelemista, dialogisuus
� Mietitään yhdessä, miten huolen voi ottaa puheeksi:
� Miten voi kysyä kaverilta / opiskelijalta, onko kaikki hyvin? Kuka voi 

kysyä koulussa?
� Miten kuunnella? Miten keskustella niin, että kaikki mielipiteet ovat 

arvokkaita?
� Miten purkaa rooleja ja ennakko-odotuksia? Miten käydä 

arvokeskustelua niin, että ei synny väittelyä tai konfliktia? 
� Mikä olisi Tavastiassa hyvä tapa käydä keskustelua?
� Oppitunneilla? Ohjauskeskusteluissa? Keiden kanssa?
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OPH: Koulun tulee kiinnittää huomiota siihen, että jokainen 
nuori tuntee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi. Kaikkien 

ihmisten keskeinen perustarve on tuntea itsensä 
merkitykselliseksi. 

Edessä on uusia haasteita, jotka heijastuvat myös nuoriin. 
Esimerkiksi ilmastonmuutos tulee luultavasti kasvattamaan 

Suomeen tulevien pakolaisten määrää. 

Luottamus ja kansalaisten keskinäinen kunnioitus sekä niitä 
ylläpitävät instituutiot ovat olleet Suomen hyvinvoinnin 

perustekijöitä. Nykyinen Suomi on rakennettu yhteistyöllä. 
Yhdessä tekeminen on vahvuutemme, jolla voimme torjua 

ongelmat. Tästä voimme olla ylpeitä. 
Jos keskustelemme esimerkiksi maahanmuutosta ja siihen 

liittyvistä asioista avoimesti, myös oppilaitoksissa, pystymme 
menemään rakentavampaan suuntaan. 



Mihin otetaan yhteyttä, jos on huoli 
opiskelijan radikalisoitumisesta ja 
väkivaltaisen ekstremismin
uhasta?
� Jos huoli on vakava ja akuutti, ota välittömästi yhteys poliisiin. Soita 

112
� Jos haluat työparin keskusteluun opiskelijan kanssa, ota yhteys 

Opiskelijapalveluihin.
� Verkostossa ota ensisijaisesti – ja matalalla kynnyksellä - yhteyttä 

Ankkuri-toimintaan. Poliisi osaa arvioida, onko tiedolla merkitystä ja 
kerätä tietoa eri lähteistä.

� Katso erillinen toimintaohje. 
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