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Nuorten ongelmien ja väkivaltaisuuksien eskaloitumisen ennaltaehkäisy

Helsinki kehittää Nuoren läheltä -mallin keinona ehkäistä ja puuttua oireilevien nuorten tekemiin rikok-
siin ja väkivaltaisuuksiin. 

Tilastot osoittavat, että yhä suuremmalla osalla nuoria menee hyvin, ja väkivaltaisuuksia tekevien 
nuorten määrä laskee. Kuitenkin poikkeusolojen seurauksena ongelmat ovat kasaantuneet pienelle 
joukolle nuoria, jotka tekevät paljon rikoksia. Nuorten tekemät väkivaltaisuudet ovat herättäneet ai-
heellista huolta, ja halu puuttua nuorisorikollisuuteen on paikallaan.

Suomessa on tehty vuosikymmenten ajan pitkäjänteistä työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, ja 
tehty työ on tuonut tulosta. Kuitenkin julkisuudessa käyty keskustelu on luonut mielikuvaa rikollisuu-
den merkittävästä lisääntymisestä, ja ratkaisuksi on ehdotettu rangaistusten kiristämistä ja rikosoi-
keudellisen vastuuikärajan laskemista. Asiantuntijat ovat lähes yksimielisesti tyrmänneet edellä maini-
tut keinot, ja painottaneet nimenomaan pehmeiden keinojen vaikuttavuutta alle 15-vuotiaiden nuorten 
kohdalla. Pehmeitä keinoja ovat muun muassa nuoren tukemista jo varhaisissa vaiheessa, kodin ja 
yhteisön avulla, sosiaalityön välineillä. 

Haasteita teettää tällä hetkellä se, että suomen ja ruotsienkielisten lisäksi, nuorisorikoksiin syyllistyy 
myös vieraskielisiä nuoria. Usein ennakkomerkkejä pahoinvoivasta nuoresta tunnistaa parhaiten ai-
kuinen, joka jakaa nuoren kokemuksia. Väestöjen väliset suhteet eivät kuitenkaan ole niin vahvalla 
pohjalla, että perinteisillä keinoilla pääse välttämättä vaikuttamaan monikulttuuristen nuorten koteihin 
ja yhteisöihin tehokkaasti. Kehittämällä Nuoren läheltä -mallia, Helsinki pyrkii hyödyntämään monikult-
tuurisissa yhteisössä jo olemassa olevaa osaamista oireilevien nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Mallissa palkataan nuorten ja nuorten huoltajien välillä olevien sukupolven aikuisia toimimaan sillan-
rakentajina oireilevan nuoren, huoltajien, sekä sosiaali- ja viranomaistyön tekijöiden välillä. Tällä taval-
la varmistamme, että oireileva nuori tulee kohdatuksi pehmein keinoin läheltä, monialaisesti ja tehok-
kaasti.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Helsinki kehittää Nuoren läheltä -mallia keinona en-
naltaehkäistä ja puuttua nuorten ongelmien ja väkivaltaisuuksien eskaloitumiseen.
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