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Väkivaltaisen ekstre-    
mismin ennaltaehkäisy 
Helsingissä tehtävä työ nuorten väkivaltaisen 
ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi 

Väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisy tarkoittaa sellaisten väkivaltaisten tekojen 

ja tapahtumien ennalta estämistä, joiden tavoitteena on edistää ekstremistisiä 

aatteita tai ideologioita. Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy edellyttää 

puuttumista radikalisoitumiskehityksen varsinaisiin syihin. Tässä paikallistason 

toimijat ovat keskeisessä asemassa. Kaupungin ja sen peruspalveluiden 

näkökulmasta kyse on ilmiötä tunnistavan työmallin integroimisesta jo tehtävään 

työhön.  

Riskit väkivaltaiseen radikalisoitumiseen juontavat hyvin monista seikoista. Mitään 

yksittäistä asiaa ei voida määritellä olevan väkivaltaisen radikalisoitumisen taustalla. 

Paikallisessa yhteistyöverkostossa tehdyn työn perusteella voidaan todeta, että 

väkivaltaisen radikalisoitumisen prosessi ei ole suoraviivainen. Se voi tapahtua hitaasti 

tai nopeasti, ja on aina usean osatekijän summa. Niin sanotut perinteiset taustatekijät 

eivät selitä väkivaltaista radikalisoitumista (ikä, sukupuoli, etnisyys, uskonto, koulu, 

sosioekonominen asema jne.). Väkivaltainen radikalisoituminen on yksilöllinen 

prosessi, jossa on eri vaiheita, jotka eivät myöskään ole mustavalkoisia. Kyse voi olla 

identiteetin ja elämän suunnan hakemisesta, kokemus ulkopuolisuudesta. Taustalla 

voi myös olla syrjintää, rasismia, kiusaamista tai kokemuksia 

epäoikeudenmukaisuudesta. 

Yleisesti radikalisoitumisprosessia vahvistavia syitä on todettu olevan mm. 

syrjäytymiseen liittyvissä tekijöissä, päihdeongelmissa, turhautumisessa 

yhteiskunnallisten asioiden tilaan, epäoikeudenmukaisuuden ja ulkopuolisuuden 

kokemuksissa sekä rasismikokemuksissa. Edellä mainittuja piirteitä on tunnistettu 

kaikkien väkivaltaisen ekstremismin muotojen taustoilla, niin poliittisella ideologialla 
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perustellussa väkivaltaisessa ekstremismissä, uskonnolla perustellussa väkivaltaisessa 

ekstremismissä kuin ns. yksinäisten toimijoiden kohdalla. 

Nuorten väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä keskeisessä asemassa 

ovat nuorten parissa toimivat tahot, kuten koulut, nuorisotalot ja muu 

nuorisotoiminta, järjestöt sekä yhteisöt. Nuorten väkivaltaisen radikalisoitumisen 

ennaltaehkäisy on tässä suhteessa käytännössä syrjäytymisen ennaltaehkäisyä, 

osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamista sekä harrastusmahdollisuuksien 

tukemista. Lisäksi koulutuksella, kielitaidolla sekä työmahdollisuuksilla on tärkeä rooli 

ennaltaehkäisyssä. Radikalisoitumisprosessin moniulotteisuuden vuoksi on tärkeää, 

että ennalta ehkäisevää työtä tehdään monialaisessa yhteistyössä.  

Tässä selvityksessä käydään läpi niiden kaupungin eri hallintokuntien roolit ja toimet, 

missä nuorten väkivaltaista ekstremismiä ennalta ehkäistään. Lisäksi kerrotaan 

lyhyesti muiden tahojen toimista aiheen parissa. Lopuksi esitellään eri toimijoiden 

kanssa yhteistyössä toteutettavia hankkeita. On tärkeää huomioida, että tämä selvitys 

sisältää vain pienen osan kaikesta siitä, mitä asian parissa koko kaupungissa tehdään. 

Koska väkivaltaista radikalisoitumista tapahtuu hyvin yksilöllisistä ja moninaisista 

syistä, voidaan siihen vaikuttaa myös hyvin laajalla toimintakentällä. Esimerkiksi kaikki 

nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, toimeentuloon, työllisyyteen ja yhteiskunnan 

koheesion vahvistamiseen sekä ennakkoluulojen vähentämiseen tähtäävät toimet 

vaikuttavat osaltaan väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn.  

Kaupungin toimet 

Nuorisoasiainkeskus. Nuorisotoimen kattavalla ja avoimella nuorisotaloverkostolla 

ja ilmaisilla vapaa-ajan palveluilla on tärkeä rooli syrjäytymisen ennalta 

ehkäisemisessä sekä turvallisen ympäristön tarjoamisessa nuorille. Nuorisotalot 

toimivat myös eri taustaisten nuorten kohtaamispaikkoina, mikä on omiaan 

vähentämään ääriajattelua puolin ja toisin. Nuorisotaloilla pyritään myös vahvasti 

puuttumaan rasismin ja vihapuheen esiintymiseen sekä toiminnan kautta 

rakentamaan positiivista vuorovaikutusta eri etnisistä taustoista tulevien nuorten 

välille. Kaikkia nuoria ei nuorisotalotoimintakaan kuitenkaan tavoita, mutta vaikka 

esim. jo syrjäytyneet nuoret eivät nuorisotalopalveluita käyttäisi, saadaan toiminnan 

kautta kontakteja näihinkin nuoriin. Lisäksi nuorisoasiankeskuksen työntekijöillä on 

erinomaista osaamista ja tuntemusta ymmärtää ja puuttua tilanteisiin, missä nuori voi 

ajautua syrjäytymiskierteeseen.  

Nuorisoasiainkeskuksessa kiinnitetään erityistä huomiota maahanmuuttajataustaisten 

nuorten osallisuuteen ja tuetaan heidän identiteettinsä vahvistumista 

monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Osallisuutta tuetaan mm. erilaisilla 
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pienryhmätoiminnoilla, tarjoamalla mahdollisuuksia toiminnan ohessa parantaa 

suomen kielen taitoa sekä tarjoamalla harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja 

maahanmuuttajataustaisille nuorille. 

Nuorisoasiainkeskuksen Me-säätiön tuella toteuttamassa Maahanmuuttajanuorten 

Helsinki -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa monikulttuuristen nuorten tasa-

arvoista asemaa Helsingissä. Hankkeen suunnitteluprosessin aikana on työskennelty 

kolmella pääalueella työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen ympäristön parissa. 

Näistä teemoista on syntynyt hankkeen seuraavan neljän vuoden kärkiteemat: 1) 

Vanhemmuuden ja yhteisöjen vahvistaminen ja tukeminen 2) Kaverikahvila, jossa 

oppilaat opettavat toisiaan, 3) Mikrotyö nuorten työkokemuksen ja myönteisten 

kontaktien rakentajana, 4) Vertaisvalamiehistö välineenä puuttua ensimmäiseen 

nuoren tekemään rikokseen (ennaltaehkäisynäkökulma vakavampaan 

rikoskierteeseen kulkeutumisesta) sekä 5) Maahanmuuttajataustaisten puhujien 

nostaminen yhteiskunnallisiksi keskustelijoiksi ja organisaatioiden kouluttajiksi. 

Nuorisoasiainkeskus tekee yhteistyötä jalkautuvien maahanmuuttajajärjestöjen 

kanssa hankkeessa että myös sen ulkopuolella. Esimerkiksi nuorisoasiainkeskus on 

vieraillut MPMTO ry:n kanssa moskeijoissa, joissa on keskusteltu erilaisista nuorten 

kohtaamista haasteista ja vahvistettu yhteistyötä.  

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto vastaa 15–29-vuotiaiden hyvinvointia edistävästä 

kaupunkistrategian toteuttamiseen tähtäävästä työstä. Seuraavien vuosien 

painopisteeksi verkostossa on valittu rasismin vähentäminen. Nuorten ohjaus- ja 

palveluverkoston muodostavat Helsingissä kaupunginjohtajiston nimeämien 

virastojen edustajien lisäksi poliisin, seurakunnan, järjestöjen sekä Kaartin 

Jääkärirykmentin edustajat. 

 

Sosiaali- ja terveysvirasto. Sosiaalitoimessa tuetaan asiakkaita heidän 

elämäntilanteissaan erilaisin toimin. Sosiaalityön avulla pyritään yksilöiden ja 

yhteisöjen hyvinvointiin sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen, vähentämiseen 

ja poistamiseen. Sosiaalitoimen yksi tärkeä tehtävä on arvioida henkilön erityisen 

tuen tarve, kuten työhön, koulutukseen ja toimeentuloon liittyvä tuki. Näillä voi olla 

merkittäviä vaikutuksia radikalisoitumisprosessin katkaisemisessa. Sosiaalitoimi 

vastaa myös lastensuojelutoimenpiteistä, joiden piiriin tullaan silloin, kun muiden 

perheille tarkoitettujen palvelujen keinot eivät riitä. Lastensuojelun keinoja voidaan 

käyttää silloin, kun väkivallan vaarassa oleva tai jo väkivaltaa käyttävä henkilö on alle 

18-vuotias tai hänellä on alaikäisiä lapsia.  
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Opetusvirasto. Kouluissa ja oppilaitoksissa korostuu kasvatustyön myötä 

ennaltaehkäisevä näkökulma. Kouluilla ja oppilaitoksilla on hyvä mahdollisuus 

oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen; tätä edistetään mm. oppilaskuntatoiminnalla 

ja osallistamalla oppilaita koulun toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun. Oppilas- ja 

opiskelijahuolto ja palveluun ohjaus ovat tärkeitä keinoja katkaista 

radikalisoitumiskehitys. Opettajat ovat kasvatuksen ammattilaisia, ja he voivat osana 

opetusta lisätä oppilaiden medialukutaitoa ja kriittistä ajattelua sekä lisätä heidän 

tietojaan siitä, miten yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikutetaan väkivallattomin 

keinoin. 

Opetusviraston johtamassa Maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumis- ja 

palveluverkostossa on mukana laaja joukko järjestöjä ja hallintokuntia kehittämässä 

palvelujärjestelmää nuorille. Opetusvirasto ottaa myös meneillään olevassa 

opetussuunnitelmatyössä huomioon radikalisoitumiseen liittyvät asiat ja niiden 

käsittelemisen.  

 

Kaupunkirakenne. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyssä tärkeässä 

roolissa on myös alueellisen eriytymisen estäminen. Kaupungin asuntopolitiikan 

perustana on pitkään ollut sekoitetun hallinta- ja rahoitusmuotorakenteen 

edistäminen ja ylläpitäminen. Tavoitteena on sosiaalisesti sekoittunut asukasrakenne 

niin uusilla kuin olemassa olevilla asuinalueilla.  

 

Kotouttamistoimet. Uusien kuntalaisten kotouttamisella on tärkeä rooli 

väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisytyössä. Lisääntynyt 

turvapaikanhakijoiden määrä on lisännyt yhteiskunnan polarisaatiota, jota eri 

ääriliikkeet pyrkivät käyttämään hyväkseen rekrytoidakseen kannattajia ja 

levittääkseen väkivaltaan yllyttävää propagandaa. Helsingissä turvapaikanhakijoiden 

kotouttamiseen on panostettu normaalien kotouttamistoimien lisäksi 

kaupunginhallituksen 10 miljoonan erillismäärärahan avuin. Sen avulla perustetaan 

mm. osaamiskeskus, jonka avulla on tarkoitus mahdollistaa oleskeluluvan saaneille 

nopeampi väylä työelämään sekä tarjota ammatilliseen koulutukseen sekä 

kieliopetukseen liittyvät palvelut yhdeltä luukulta.  
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  Muita tärkeitä toimijoita 

Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävä toiminto on poliisiyksikkö, jonka työn 

tavoitteena on Helsingin turvallisuuden parantaminen ja turvallisuutta vaarantavien 

ilmiöiden sekä tapahtumien torjuminen yhdessä muiden poliisin yksiköiden, 

viranomaisten, järjestöjen ja kansalaisten kanssa. Ennalta estävää työtä tehdään 

pääasiassa syrjäytymisvaarassa olevien ja rikoksilla oirehtivien nuorten, 

maahanmuuttajien, perheiden ja ekstremistien parissa, sekä niiden asiakkaiden 

kanssa, joiden turvallisuusongelmien kokonaisvaltainen ratkaisu edellyttää 

perinteistä poliisitoimintaa laajempaa lähestymistapaa tai moniammatillista työotetta. 

Ennalta estävässä toiminnossa toimii neljä eri ryhmää, joista yksi keskittyy 

väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisytyöhön. Työtä ilmiön parissa tehdään 

tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen sekä yhteisöjen 

kanssa.  

Ennalta estävässä toiminnossa toimii myös moniammatillinen tiimi (ns. Ankkuri-tiimi), 

jossa on mukana poliisi, sosiaalityöntekijä sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. 

Moniammatilliseen tiimiin ohjataan asiakkaita, joiden tilanteesta on herännyt huolta. 

Esimerkiksi rikoksilla oireilevia nuoria voidaan työmuodolla auttaa jo varhaisessa 

vaiheessa.  Usean viranomaisen samanaikainen arviointi antaa kokonaisvaltaisemman 

kuvan asiakkaan usein hyvin vaikeasta elämäntilanteesta ja yhteistyöllä voidaan 

vaikuttaa tehokkaasti nuoren syrjäytymis- ja/tai rikoskierteen katkaisemiseen.  

 

Kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli väkivaltaisen ekstremismin 

ennaltaehkäisytyössä. Käytännössä heidän mahdollisuutensa toimia 

asiakasrajapinnassa neutraalemmista lähtökohdista mahdollistaa matalamman 

kynnyksen luomisen asiakassuhteeseen. Niiden toimintamahdollisuudet ovat usein 

viranomaistahoja laajemmat.   

Vuolle Setlementti ry aloitti keväällä 2016 Radinet-hankkeen, jossa on kehitetty ns. 

Exit-toimintamalli. Siinä tarjotaan tukea yksilöille, jotka haluavat irtautua politiikalla tai 

uskonnolla perustellusta väkivallasta. Tukea tarjotaan tarvittaessa myös 

perheenjäsenille.  

HelsinkiMission Aggredi-työmuodossa on katuväkivallan tekijöihin keskittyvä 

työmuoto, joka on toiminut Helsingissä vuodesta 2006 alkaen. Aggredi on kodin 

ulkopuolisen väkivallan tekijöihin keskittyvä hoidollinen menetelmä. Sen tavoitteena 

on saada asiakkaiden väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi 

tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla 

maaperällä. Työssä keskitytään myös ns. uusiin väkivallan muotoihin, kuten 

väkivaltaan jota perustellaan ideologialla tai aatteella.  
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Aseman Lapset ry toimii lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten 

luontevan vuorovaikutuksen tukemisen parissa. Järjestön Walkers-työmuodossa 

tehdään ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten 

panokseen ja läsnäoloon. Katuväkivaltaa ehkäisevässä työssä väkivaltaa, kiusaamista 

ja häirintää käsittelevän oppitunnin käyttöönottoon valmistavaa koulutusta on 

tarjottu alkuvuodesta 2016 lähtien opettajille ja muille nuorten parissa 

työskenteleville ammattilaisille pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla. Lisäksi 

työmuotoon kuuluu ryhmätoiminta, jossa hyödynnetään aggressiivisesti oirehtiville 

nuorille kehitettyä ART-menetelmää. Lisäksi järjestö tekee katusovittelua, löytävää 

nuorisotyötä sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvointia edistävää ja masennusta 

ennaltaehkäisevää työtä (Friends).  

Lisäksi Helsingissä toimii lukuisia järjestöjä, jotka tekevät työtä 

maahanmuuttajanuorten parissa. Näistä esimerkkeinä mm. Nuoret Muslimit ry, 

Monik ry, Konsom ry, MPMTO ry. Järjestöt tarjoavat esimerkiksi vapaa-ajan 

toimintaa, tukea työnhakuun, erilaisia koulutuksia ja neuvontaa sekä nuorten 

kerhotoimintaa. Lisäksi järjestöt tekevät jalkautuvaa työtä ja ennaltaehkäisevää 

mielenterveys- ja päihdetyötä.  

 

  Monialaisia yhteistyötoimia ja hankkeita 
 

Paikallinen yhteistyöverkosto. Helsingissä on vuodesta 2013 toiminut väkivaltaisen 

ekstremismin ennaltaehkäisyn yhteistyöverkosto. Yhteistyöverkostot on perustettu 

Helsingin lisäksi Turussa, Tampereella ja Oulussa. Verkostojen perustaminen oli yksi v. 

2012 julkaistun kansallisen ekstremismin ennaltaehkäisyohjelman toimenpiteistä.   

Helsingin paikallinen yhteistyöverkosto on monitoimijainen työryhmä, jonka 

tehtävänä on seurata väkivaltaiseen ekstremismiin liittyviä ilmiöitä ja niiden kehitystä 

Helsingissä sekä valmistella tarvittavia toimenpiteitä havaittuihin ilmiöihin 

puuttumiseksi. Yhteistyöryhmä levittää tietoa ja osaamista ilmiöstä myös muille 

viranomaisille ja sidosryhmille. Yhteistyöverkostoa johtaa Helsingin poliisilaitoksen 

Ennalta estävän toiminnon johtaja. Verkoston sihteeri tulee kaupunginkanslian 

turvallisuus- ja valmiusyksiköstä. Verkoston jäseninä on edustajia mm. Helsingin 

kaupungin kaupunginkansliasta, sosiaali- ja terveysvirastosta (mm. lastensuojelu, 

nuorten palvelut, maahanmuuttajien palvelut, aluetyö, psykiatria), 

nuorisoasiainkeskuksesta ja opetusvirastosta sekä valtion edustajia mm. 

rikosseuraamuslaitokselta, puolustusvoimista ja suojelupoliisista. Lisäksi verkostossa 

on edustus ELY-keskuksen TE-toimistosta, Helsingin seurakuntayhtymästä, Helsingin 

yliopistolta sekä eri kolmannen sektorin toimijoita (Helsinki Missio, Aseman Lapset ja 

Kirkon Ulkomaanapu). Kansallisella tasolla väkivaltaisen ekstremismin 
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ennaltaehkäisyn työryhmää johdetaan sisäministeriössä. Kansallisen tason 

työryhmään osallistuu paikallisesta yhteistyöverkostosta sekä puheenjohtaja että 

sihteeri. Näin varmistetaan ja vahvistetaan jatkuvaa vuorovaikutusta sekä yhteistyötä 

paikallistason- ja valtiontason toimijoiden välillä.  

Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävä toiminto on kouluttanut yhteistyöverkoston 

jäsentahoja väkivaltaisen ekstremismin ilmiöstä.  

 

IC Thinking-ohjelma. Helsingin kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö 

yhdessä eri järjestötoimijoiden ja yhteisöjen, nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston, 

kaupunginkanslian elinkeino-osaston sekä osallisuus- ja neuvontayksikön ja Helsingin 

poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnon kanssa on aloittanut IC Thinking -ohjelman 

kehittämisen Helsinkiin. IC Thinking on Englannissa, Cambridgen yliopistossa 

kehitetty interventiotapa, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä laajentamaan omia 

näkökulmiaan ja katsomaan asioita myös toisten silmin, kuitenkaan omaa 

identiteettiä ja arvoja kadottamatta. Helsingissä ohjelmaa on lähdetty kehittämään 

kriittistä ajattelua ja erilaisia näkökulmia ymmärtämään opettavaksi ohjelmaksi 

nuorille. Tämän kautta pyritään auttamaan nuoria luomaan ymmärrystä erilaisiin 

näkökulmiin sekä lieventämään mustavalkoisia asenteita ja ajatusmaailmaa. 

Ohjelman kehittäminen on meneillään. Ohjelmaa vetävät fasilitaattorit ovat saaneet 

alkukoulutuksen (eri järjestötyöntekijöitä, nuoriso-ohjaajia, koulukuraattoreita.). 

Ohjelman sisällöt on kehitetty yhteistyössä eri järjestöjen, yhteisöjen ja 

viranomaistahojen kanssa. Sisältöjen päälle rakennetaan Englannissa IC Thinking-

käytäntöjen mukaiset menetelmät. Toimintaohjelman nähdään vastaavan tässä ajassa 

ilmeneviin monimuotoisuuden ja sosioekonomisen eriytymisen haasteisiin. Ohjelma 

soveltuu niin nuorille kuin aikuisille, ja ryhmiin pyritään saamaan osallistujia niin 

kantasuomalaisista kuin muun taustan omaavista nuorista. Näin saadaan näkyviin 

ihmisten erilaiset käsitykset ja tulkinnat samoista havainnoista sekä myös siitä, kuinka 

samanlaiset erilaisten ihmisten arvot loppujen lopuksi ovat. Ohjelmaa voidaan 

toteuttaa ennalta estävässä tarkoituksessa, oman identiteetin löytymisen työkaluna ja 

kriittisen ajattelun opettelemisen työkaluna esimerkiksi nuorisotaloilla ja kouluissa. 

Ohjelmaa on tarkoitus levittää myös muualle Suomeen.  

 

Jalkautuva työ. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskukselle on myönnetty 

kaupunginhallituksen toimesta rahoitus käytettäväksi jalkautuvaan työhön. Työllä on 

tarkoitus lisätä turvallisuutta, luottamusta ja vuoropuhelua turvapaikanhakijoiden ja 

kantaväestön välillä monikulttuurisen jalkautuvan työn keinoin.  Tavoitteena on 

kuntatoimijoiden, poliisin ja maahanmuuttajataustaisten jalkautuvien työntekijöiden 
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yhteistyönä tuoda turvallinen aikuinen Helsingin julkisiin tiloihin. Tällä tavoin lisätään 

sekä turvapaikanhakijoiden että muiden helsinkiläisten turvallisuuden tunnetta. 

Jalkautuminen tapahtuu keskusta-alueella, mutta myös eri kaupunginosissa. 

Tarkoituksena on etsivän nuorisotyön keinoin reagoida erilaisiin tilanteisiin, siellä 

missä tarvetta on.  

Jalkautuvan työn avulla pystytään lisäämään tietoa ja puuttumaan mahdollisesti 

syntymässä oleviin konfliktitilanteisiin. Tavoitteena on lisäksi lisätä 

turvapaikanhakijoiden tietoisuutta suomalaisesta yhteiskunnasta ja turvallisuudesta. 

Hankkeessa myös välitetään aktiivisesti tosiasiallista tietoa 

maahanmuuttajatausteisten kokemuksista ja näkemyksistä eri medioihin.  

Hankkeen yhteistyöverkoston avulla puututaan nuorten toiseuden ja 

kuulumattomuuden tunteeseen näyttämällä esimerkkiä eri etnisistä ryhmistä tulevien 

toimijoiden yhteistoiminnasta. Monietnisen toimijakunnan avulla puututaan myös 

mahdolliseen radikalisoitumiseen ja väkivaltaisen ekstremismin syntyyn. 

Turvapaikanhakijatilanne on nostanut äärioikeiston liikehdintää Helsingissä. Kiristyvä 

ilmapiiri, syrjintä ja rasismi osaltaan aiheuttavat nuorten radikalisoitumista. 

Reagoimalla ja vaikuttamalla tilanteesiin pystytään puuttumaan radikalisoitumiseen ja 

nuorten mahdolliseen liittymiseen väkivaltaista ekstremismiä kannattaviin ryhmiin. 

Ihmisten arkitodellisuuden lähellä työskentely mahdollistaa myös varhaisen 

puuttumisen sekä mahdollisen syrjäytymiskierteen katkaisemisen.  

 

Reach Out-työ. Järjestyksessään toinen kansallinen väkivaltaisen ekstremismin 

ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 hyväksyttiin 29.4. sisäisen turvallisuuden ja 

oikeudenhoidon ministeriryhmässä. Ohjelma sisältää 36 toimenpidettä. Näistä 

muutamia Helsinki on ollut jo mukana valmistelemassa ja toteuttamassa. Yksi 

toimenpiteistä on ns. Reach Out -työn aloittaminen. Helsingissä, Turussa ja 

Tampereella viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen yhteistyötä tehdään 

tehostetusti. Näillä paikkakunnilla käynnistetään toiminta (ns. Reach Out -työ), jossa 

luodaan väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn piirissä 

toimivien viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja uskonnollisten toimijoiden tiivis 

yhteisö. Toimintaan osallistuvat saavat tehostetusti tukea väkivaltaisen 

radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyyn liittyvässä työssä. Tavoitteena 

on, että osaaminen ja kokemukset tulevat yhteiseen käyttöön ja tieto käytettävissä 

olevista palveluista ja hyvistä käytännöistä leviää alueella. Helsinki on ollut aktiivisesti 

mukana Reach Out -toiminnan suunnittelussa.  
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Pääkaupunkiseudun yhteistyö. Toinen Helsinkiä koskettava kansallisen ohjelman 

toimenpide on pääkaupunkiseudun alueen kaupunkien ja poliisilaitosten yhteistyön 

lisääminen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyssä sen 

varmistamiseksi, että radikalisoitunut tai radikalisoitumisvaarassa oleva, alueella 

asuva henkilö ei jää ilman asianmukaista tukea tai toimenpiteitä hallinnollisten 

esteiden vuoksi. Ensimmäinen pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöverkoston 

tapaaminen järjestettiin 9.5.2016. 
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