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TASO 0: 
ITSEREFLEKTIO JA 

TIEDON LISÄÄMINEN



Alkuorientaatio

Mitä tulee mieleesi sanoista ’radikalisoituminen’ ja ’ekstremismi’?



Summa summarum
• Mielikuvilla ja uskomuksilla on suuri vaikutus 

ajatteluumme, käyttäytymiseemme sekä 

tiedon ja tilanteiden tulkintaan.

• Radikalisoitumisesta ja ekstremismistä on 

paljon vinoutuneita käsityksiä, mielikuvia ja 

stereotypioita.

• On tärkeää pyrkiä tiedostamaan omat 

ennakkokäsityksemme radikalisoitumisen ja 

ekstremismin teemoista, jotta pystymme 

arvioimaan kohtaamiamme tilanteita 

objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Street Calculus. By Garry Trudeau



TASO 1A: 
RADIKALISOITUMISESTA, 

EKSTREMISMISTÄ JA TERRORISMISTA 
KESKUSTELEMINEN 

LASTEN JA NUORTEN KANSSA



KESKUSTELU 
VAIKEISTA 
AIHEISTA

MIKSI?

• Lapset ja nuoret kohtaavat median kautta esimerkiksi terrori-iskuja

• Tarvitsevat tukea tunteiden ja kysymysten käsittelyyn

• Väkivallan teot aiheuttavat yhteiskuntien polarisoitumista, joka 
iskuja kattavampi ja laajempaa hajaannusta aiheuttava tekijä. 
Rakentava lähestyminen voi hillitä sitä

• Case 9/11 ja pikkulasten käsitykset

• Jos et sinä, niin joku muu jollain valvomattomalla alustalla

• Kun lapset ja nuoret oppivat varhain rakentavan keskustelun taitoja, 
heillä on keinoja muuttaa tulevaisuuden keskustelukulttuuria

• Keskusteleminen kehittää ajattelua

• Ja tekee sen näkyväksi, eli mahdollistaa mielikuviin ja käsityksiin 
kiinni pääsemisen



KESKUSTELU 
VAIKEISTA 
AIHEISTA

MITEN?

• Rakentamalla turvallinen ja rakentava tila, jossa 
mahdollista

• keskustella

• kysyä

• kyseenalaistaa

• kritisoida ja

• oppia katsomaan toisesta näkökulmasta

• Ikätasoisesti, demokratiaa, ihmisoikeuksia, 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa noudattaen

• Auktoriteettiaseman painavan vastuun tiedostaen; 
luotettavaa ja riippumatonta tietoa esille tuoden

• Omien käsitysten reflektointi etukäteen 



TUKEA 
KESKUSTELUIHIN

• Euroopan neuvosto: Kiistanalaisia aiheita opettamassa

• Extreme Dialogue

• Alison Jamieson & Jane Flint: Talking about Terrorism. 
Responding to Children’s Questions, ages 7-11

• Alison Jamieson & Jane Flint: Radicalisation and Terrorism: A 
Teacher’s Handbook for Addressing Extremism, ages 11-14

• Benjamin, S., Salonen, V., Gearon, L., Koirikivi, P., & 
Kuusisto, A. (2021). Safe space, dangerous territory: young
people’s views on preventing radicalization through
education – Perspectives for pre-service teacher
education. Education
Sciences. https://www.mdpi.com/2227-7102/11/5/205

• Vallinkoski, K., Koirikivi, P., & Malkki, L. (2021). “What is this
ISIS all about?”: Addressing violent extremism with
students: Finnish educators’ perspectives. European 
Educational Research
Journal. https://doi.org/10.1177/14749041211010074

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiistanalaisia-aiheita-opettamassa
https://extremedialogue.org/


TASO 1B: 
RADIKALISOITUMISEN JA 

VÄKIVALTAISEN EKSTREMISMIN
LAAJA-ALAINEN ENNALTAEHKÄISY JA 

RESILIENSSIN VAHVISTAMINEN



aivot  - lihakset

ajatukset - toiminta

ideologia - väkivalta

kognitiivinen - behavioraalinen



Ekstremistinen
orientaatio



ME

NE

Ekstremismin ytimessä on jako sisä- ja
ulkoryhmään

ks. esim. J.M. Berger - Extremism



Ekstremistinen orientaatio
Sisäryhmä vs. Ulkoryhmä

EKSTREMISTINEN ORIENTAATIO
(mukailtu ”the extremist mindset” Q. Cassam 2020)

ME VASTAAN NE

HUOLENAIHEET
puhtaus, 

alkuperäisyys, vaino

TUNTEET
pelko, viha, itsesääli, 

epävarmuus

ASENTEET
Ennakkoluuloisuus, 
välipitämättömyys, 
vaihtoehdottomuus

AJATTELUMALLIT
mustavalkoisuus, 

ehdottomuus, 
salaliittoteoriat

Dia: Saija Benjamin.
Lue lisää: Benjamin, S., Gearon, L., Kuusisto, A., & Koirikivi, 
P. (Hyväksytty/painossa). Threshold of Adversity: Resilience and the
Prevention of Extremism through Education. Nordic Studies in Education.



Ennaltaehkäisystä

Kuinka tutkia ja todistaa jokin ennaltaehkäisevä toimi tehokkaaksi?

• Radikalisoitumiseen johtaneiden vaikuttimien vastavoimat?

• Laaja-alainen ennaltaehkäisy ja ’21st century skills’

• Resilienssin vahvistaminen
• Lue lisää: https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-

oppiminen/mita-resilienssi-on ja 
https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-
oppiminen/mita-on-resilienssi-vakivaltaista-ekstremismia-vastaan

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/mita-resilienssi-on
https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/mita-on-resilienssi-vakivaltaista-ekstremismia-vastaan


TASO 2: 
HUOLENA NUOREN 

RADIKALISOITUMINEN?



Opas tarjoaa keskustelu- ja 
toimintamallin, jonka avulla voit 

kohdata huolta aiheuttavan nuoren 
sekä arvioida tuen tarvetta.

Ks. oppaan videotutoriaali:
- dialogikasvatus.fi -> 

- materiaalit-> 
- haastavien tilanteiden kohtaaminen -> 

- Huolena radikalisoituminen? opas

Lataa ilmainen opas täältä:
https://dialogikasvatus.fi/wp-

content/uploads/2021/03/huolena-
radikalisoituminen-opas.pdf

https://dialogikasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/03/huolena-radikalisoituminen-opas.pdf


Ekstremistisen 
orientaation 
elementtejä 
kartoittavia 
kysymyksiä

HUOLENAIHEET
Olen huomannut, että

asia ___________ 
vaikuttaa sinuun 

voimakkaasti. 
Haluaisitko kertoa 

siitä lisää? 

AJATTELUMALLIT
Mistä olet saanut 

tietoja ja ymmärrystä 
tilanteesta? 

TOIMIJUUS JA  
SUUNNITELMAT

Oletko keskustellut 
näistä

ajatuksistasi/tunteistasi 
jonkun kanssa? 

Millaisissa yhteyksissä? 

TUNTEET
Huomaan, että olet 

todella vihainen. Mikä 
asia on saanut sinut 

vihaiseksi?

ASENTEET
Voisiko kuvailemasi 
tilanteen tulkita tai 

selittää jotenkin 
toisin? 

Lue lisää oppaan luvusta 6



Apua ja tukea radikalisoitumiseen 
liittyen on tarjolla 

•Poliisi / Ankkuri-tiimit

•HDL:n Exit-työ

•Aggredi

Tukitahoja muihin 
huolitilanteisiin oppaan 

luvussa 9



KIITOS!
Pysy kartalla siitä, mitä PVE-E kentällä tapahtuu:

‘Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetutoimessa’
https://www2.helsinki.fi/fi/verkostot/resilienssi-ja-

vakivaltaistuneet-asenteet-opetustoimessa

https://www2.helsinki.fi/fi/verkostot/resilienssi-ja-vakivaltaistuneet-asenteet-opetustoimessa

