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Asia: Lausunto sisäisen turvallisuuden selonteon kehittämislinjauksiin 16.10 2020
Yleistä
Pelastakaa Lapset kiittää mahdollisuudesta lausua Sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteon
kehittämislinjauksiin siitä, millaisia päätöksiä sisäisen turvallisuuden selonteossa tulisi tehdä, jotta Suomi
olisi maailman turvallisin maa edelleen vuonna 2030 ja nykyistä turvallisempi.
Pelastakaa Lapset näkee hyvänä, että valmisteilla oleva selonteko perustuu laajaan
turvallisuuskäsitykseen eikä rajaudu esimerkiksi pelkästään turvallisuusviranomaisiin ja niiden
toimintaan. Esimerkiksi kolmannen sektorin rooli turvallisuutta edistävänä tahona on tärkeä.
Aiemmassa selonteossa on mainittu, että “Sisäinen turvallisuus ei ole vain operatiivisten viranomaisten
toimintaa. Sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavat keskeisesti muun muassa syrjäytyminen,
tuloerot, työllisyystilanne, alkoholi- ja päihdepolitiikka, taloustilanne ja yhdenvertaisuus”. Pelastakaa Lapset
näkee, että valmisteilla olevassa selonteossa on tärkeä kiinnittää huomio rakenteellisiin tekijöihin, jotka
marginalisoivat yksilöitä. Intersektionaalisuus vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen ja turvallisuuteen.
Poliittisissa päätöksissä onkin huomioitava: sukupuoli, sosioekonominen tausta, asuinpaikka, alkuperä,
perhetausta, koulutus, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti sekä
sukupuolen ilmaisu.
Turvallisuus on tunne turvallisuudesta. Pelastakaa Lasten tekemässä Lapsen ääni 2019 -kyselyssä kävi ilmi,
että erityisesti vähävaraisten perheiden lasten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten turvallisuuden
tunne oli muita lapsia heikompi. Rasismikokemukset ovat Lapsen ääni 2019 -kyselyn mukaan yleisiä
lasten keskuudessa. Syrjäytymisen aiheuttamaa turvattomuuden tunnetta on tärkeä torjua myös jatkossa.
Resilienssin vahvistaminen erityisesti haavoittavassa asemassa olevien kohdalla on tärkeää. Lasten
osallisuuden edistäminen turvallisuuteen liittyvissä asioissa, ottaminen mukaan pohtimaan heitä
koskevia asioita on välttämätöntä. Yhteiskuntaa on vahvistettava yhdessä lasten kanssa.
Pelastakaa Lapset pitää tärkeänä, että kuntien, koulujen ja päiväkotien turvallisuus- ja
varautumissuunnitelmissa varmistetaan, että lasten ja perheiden erityistarpeet on huomioitu esim.
evakuointitilanteissa ja alueellisissa valmiuskeskuksissa. Eri-ikäiset lapset ja nuoret on tärkeää ottaa
mukaan osallistavasti ja ikätaso huomioiden turvallisuussuunnitelmiin liittyviin kuulemisiin ja
kehittämistyöhön eikä vain käytännön harjoituksiin, joissa esim. koulut harjoittelevat poistumista.
Aiemmassa selonteossa on keskitytty maahanmuuttohallintoon, jota ei riittävästi yksilötasolla havainnoitu:
mitä toimenpiteet ja linjaukset tarkoittavat lapsen kannalta. Lisäksi maahanmuuttoa käsitellään nykyisessä
selonteossa pitkälti turvallisuutta uhkaavana tekijänä. Tämä diskurssi on tärkeää muuttaa niin, että
maahanmuuttajat nähdään ensisijaisesti osana suomalaista yhteiskuntaa ja samalla mietitään
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, ei ainoastaan muuttoliikkeen
mukanaan tuomia turvallisuusuhkia. Keskeisenä tässä on maahanmuuttajataustaisten henkilöiden esiin
tuominen yksilöinä, joiden turvallisuuteen vaikuttaa vahvasti muun muassa yhteiskunnan
polarisoituminen, vastakkainasettelu ”meidän” ja ”muiden” välillä, syrjäytyminen, rakenteellinen syrjintä ja
rasismi sekä näihin liittyvä vihapuhe ja väkivaltateot. Näihin puuttumiseen täytyy löytää keinoja. Pelastakaa

Lasten kokemus on, että nämä tekijät eivät vaikuta kielteisesti ainoastaan maahanmuuttajataustaisten
lasten ja perheiden kokemuksiin turvallisuudesta, vaan myös kantasuomalaisten lasten ja perheiden
turvallisuuden tunteeseen.
Suomen on huomioitava nykyistä paremmin maahanmuuttoon liittyvät globaalit haasteet ja oltava mukana
vaikuttamassa vahvasti lapsen oikeuksien toteutumiseen lähtömaissa. Vierastaistelijoiden lasten
osalta Suomen on hoidettava vastuunsa turvallisessa kotiuttamisessa sekä riittävien tukitoimien ja
esimerkiksi EXIT-ohjelman varmistamisesta maahan palanneille lapsille ja heidän huoltajilleen.
Maahanmuuttoon liittyvässä kysymyksessä Pelastakaa Lapset haluaa muistuttaa, että esimerkiksi
paperittomuuteen liittyy haasteita lapsen oikeuksien näkökulmasta. Paperittomien lasten määrä on
paperittomien kanssa työskentelevien tahojen mukaan kasvanut. Lapsetkin voivat olla paperittomina
maassamme hyvin pitkiäkin aikoja, mikäli lapsen vanhempien maassaolostatus on epäselvä tai laiton.
Paperittomat lapset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa, sillä heillä ei ole juurikaan oikeuksia, kunnollista
suojaa tai turvaa paperittoman asemansa vuoksi. Paperittomien lasten turvallisuudesta on tärkeää
huolehtia.
Pelastakaa Lapset näkee tärkeänä, että kaikkien sisäistä turvallisuutta koskevien toimien on oltava
ihmisoikeusperustaisia: poliittisessa päätöksenteossa, suunnittelussa ja toimeenpanossa on tehtävä
ihmisoikeusvaikutusarviointi.
Seuraavassa Pelastakaa Lapset nostaa esiin erityisesti lapsiin liittyvän seksuaaliväkivallan ehkäisyn,
digitaalisen ympäristön merkityksen lasten ja nuorten elämässä sekä verkon väkivaltaisten ääriliikkeiden
merkityksen.

Mitä poliittisia päätöksiä tulisi tehdä, jotta Suomi olisi nykyistä turvallisempi tai vähintään yhtä
turvallinen teidän edustamanne väestöryhmän, asian tai elämän osa-alueen näkökulmasta?
Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta
On hienoa, että Lanzaroten sopimusta noudattavasta kansallisesta toimenpideohjelmasta on tehty
poliittinen päätös, mutta ohjelman laatiminen puuttuu. Pelastakaa Lapset vaatii, että toimenpideohjelma
laaditaan. Lapsiin liittyvän seksuaaliväkivallan ehkäisy on välttämätöntä (mukaan lukien verkossa tapahtuva
ja rajat ylittävä), ja Suomen on tehtävä tarvittavat toimenpiteet seksuaaliväkivaltaan puuttumiseksi, uhrien
tunnistamiseksi ja seksuaaliväkivallan uhrien auttamiseksi. Potentiaalisille tekijöille ja uhreille on
varmistettava kuntoutus ja tehtävä ennaltaehkäisevää työtä. Tekijöille tarvitaan hoitopolut
valtakunnallisesti ja niiden on oltava saavutettavissa.
Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava materiaali leviää digitaalisessa mediassa nopeasti ja
globaalisti. Tämä asettaa vaatimuksia toiminnalle, jolla kuvamateriaalin leviämistä pyritään
estämään: sen on pysyttävä teknisten muutosten tahdissa ja kyettävä vastaamaan kansallisiin ja
kansainvälisiin rikoksiin. Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje –toiminto tekee työtä lapsiin
kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Lapsiin kohdistuvaa
seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin analysointi ja laittoman materiaalin välittäminen viranomaisille
on yksi sen keskeisimpiä tehtäviä. Nettivihje on Suomen ainoa vihjepalvelu, joka on osa kansainvälistä
INHOPE-vihjepalveluverkostoa. Vihjepalvelu vastaanottaa vuosittain tuhansia vihjeitä. Nettivihje-työtä
tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen keskusrikospoliisin CSE-yksikön ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Nettivihje-työ tukee viranomaisten tärkeää tehtävää lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden
torjumisessa ja siten tukee pyrkimystä tehdä Suomesta entistä turvallisempi kaikille lapsille. Nettivihje-työ
myös vähentää myös poliisille tulevien aiheettomien ilmoitusten määrää.

Nykyinen lainsäädäntö sallii Pelastakaa Lasten tekemän Nettivihje-työn ilman järjestölle myönnettyjä
erityisvaltuuksia laissa. Jotta laitonta lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia
saataisiin jatkossakin poistettua verkosta, on ehdottoman tärkeää, että on olemassa anonyymi tapa, jonka
välityksellä kuka tahansa voi, ja uskaltaa, ilmoittaa verkossa näkemästään laittomasta materiaalista.
Käynnissä oleva seksuaalirikoslain kokonaisuudistus saattaa kuitenkin tahattomasti kriminalisoida
Pelastakaa Lasten tekemän Nettivihje -työn, sillä rikoslakiin on esitetty hallussapitoa koskevan säännöksen
soveltamisalan laajentamista koskemaan vapaasti saatavilla olevaa, ei ainoastaan maksua vastaan saatavilla
olevaa tai ladattavaa kuvamateriaalia. Pidämme muutoin hyvänä hallussapitoa koskevan säännöksen
soveltamisalan laajentamista, mutta mikäli Pelastakaa Lasten Nettivihjetyölle ei myönnetä erityisoikeuksia,
Pelastakaa Lapset ei todennäköisesti voi jatkaa vihjepalvelutoimintaansa.
Suomen on toimittava järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti lapsiin kohdistuvaa seksuaalista houkuttelua ja
seksuaaliväkivaltaa vastaan. Lasten houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin ei ole uusi ilmiö. Se on
saanut digitaalisen median myötä uusia muotoja, mutta niistäkin on tiedetty pitkään. Jo vuonna 2011
Pelastakaa Lasten ja poliisin tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että lasten houkuttelu verkossa (ns. groomingilmiö) on laaja ongelma Suomessa. Keinoja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen houkuttelun ja
seksuaaliväkivallan ehkäisemiseen on olemassa. Tiedon tehokas levittäminen vanhempien ja lasten parissa
työskenteleville ammattilaisille on tärkeää. Lasten ja nuorten tietoisuutta seksuaalisen houkuttelun ja
seksuaaliväkivallan eri muodoista ja sosiaalisen median riskeistä tulee lisätä. Vanhempien tulee myös saada
tietoa ja tukea, jotta heillä on rohkeutta ja kyky keskustella lastensa kanssa ja vahvistaa lasten turvataitoja.
On myös välttämätöntä, että poliisin ja syyttäjän resursseja lisätään erityisesti sellaisten rikosten torjuntaan
ja tutkintaan, jotka liittyvät lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten selvittämiseen. Rikosten uhriksi
joutuneille lapsille sekä seksuaalirikoksen tekijöille ja potentiaalisille tekijöille on koko maassa kyettävä
tarjoamaan laadukasta hoitoa.

Digitaalisen ympäristön merkitys lasten ja nuorten arjessa
Digitaalinen ympäristö muuttuu nopeasti, kuten myös sen turvallisuustilanne. Uusia sovelluksia, pelejä ja
yhteysohjelmia nousee nuorison ja lasten suosioon jatkuvasti. Tämä tarjoaa paitsi mahdollisuuksia, myös
erilaisia haittoja ja uhkia. Tyypillisiä lasten ja nuorten digitaalisissa toimintaympäristöissä kokemia haittoja
ovat mm. yksinäisyys; kiusaamisen, häirinnän tai rikoksen uhriksi joutuminen; haitallisten kontaktien
vaikutuspiiriin joutuminen; omien tietojen leviämiseen, kielteiseen verkkojulkisuuteen ja
verkkoidentiteettiin liittyvät ongelmat sekä turvattomuuteen ja avunsaannin vaikeuteen liittyvät
haasteet. Uudet järjestelmät mahdollistavat uudenlaisen häirinnän, mutta vanhat häirinnän muodot myös
usein siirtyvät uusiin järjestelmiin. Vanhemmat, opettajat, nuorisotyöntekijät ja muut aikuiset jäävät
helposti jälkijunaan nuorisokulttuurin viimeisimmistä käänteistä, sillä nuorten todellisuuden jakavat
ensimmäisenä nuoret itse. Toisaalta uudet järjestelmät, toisaalta uudet mahdollisuudet häirintään
koskettavat etenkin jo ennestään haavoittavassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaa.
Edeltävästä lähtökohdasta tarkasteltuna on tärkeää, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä on
riittävästi uusinta tietoa digitaalisen ympäristön muutoksista. Tavoite edellyttää jatkuvaa
valveutuneisuutta, digitaalisen kentän konkreettista tuntemusta sekä etenkin taitoa muodostaa aito yhteys
nuorisoon. Poliittisin päätöksin on pyrittävä niin, että digitaalinen- ja verkkotyö muodostuisi kiinteäksi
osaksi minkä tahansa nuorten kanssa työskentelevän tahon arkea. Nuorten todellisuus pitää paitsi tuntea,
myös kehittää uusia keinoja koskien sitä, miten nuoria pystytään auttamaan paitsi henkilökohtaisella
palvelulla, myös jalkautumalla niihin digitaalisiin ympäristöihin, missä uhat ovat läsnä.
Ylläoleva edellyttää riittäviä resursseja erityisesti nuorisotyöntekijöiden työtaitojen kehittämiseen ja
ylläpitämiseen sekä näiden kysymysten kanssa toimivien hankkeiden ja järjestöjen riittävään
rahoittamiseen siltä pohjalta, että toiminta olisi paitsi laadukasta, myös pitkäjänteistä. Riittävien resurssien
jakaminen on poliittinen päätös. Lisäksi tulisi päätöksenteolla vahvistaa ja uudistaa lakeja, jotka liittyvät

paitsi lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen ja turvallisuuteen digitaalisessa ympäristössä,
myös tarkastaa kiusaamiseen, henkiseen väkivaltaan ja muihin uhkiin liittyviä rikosoikeudellisia nimikkeitä,
vastuita ja rangaistuksia.
Lasten ja nuorten syrjäytyminen on merkittävä turvallisuusongelma, johon tulee puuttua nykyistä
paremmin useilla eri sektoreilla ja seuraavilla toimenpiteillä:


Tällä hetkellä digitaaliset matalan kynnyksen palvelut tarjoavat monille nuorille turvallisen paikan saada
tukea, tietoa ja neuvontaa (esim. Pelastakaa Lasten
verkkonuorisotalo Netari). Digitaalisuuden hyödyntämistä nuorille suunnatuissa palveluissa tulee kehittää
edelleen.


Opetustoimessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että kouluilla on resurssit siihen,
että niissä toimii riittävästi ohjaavia aikuisia, myös muita aikuisia kuin opetustoimen henkilökuntaa.


Nuoret kokevat auttavat palvelut usein leimaavina tai pelottavina. Palveluihin hakeutumisen kynnystä
tulee laskea paremmalla negatiivisten ennakkoluulojen purkamisella. On panostettava luottamuksen
rakentamiseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen lasten ja nuorten kanssa, jotta he luottavat
järjestelmään ja yhteistyöhön eri ammattilaisten kanssa ilman pelkoja.


Tällä hetkellä lapset ja nuoret eivät aina tiedä, mistä tukea ja palveluja voi saada. Palveluista
tiedottamiseen tulee lisätä resursseja.


Matalalla kynnyksellä puuttumiseen ja palveluiden saavutettavuuteen tulee
panostaa yhdenvertaisen varhaisen tuen takaamiseksi valtakunnallisesti.


Vanhemmuuden tuen tarve tulee tunnistaa, jotta voidaan tarjota varhaisessa vaiheessa myös
vanhemmille apua silloin, jos lapsella on oppimisessa haasteita.


Lasten ja nuorten oppimiseen laitoksissa liittyviä syrjäyttäviä rakenteita ja käytäntöjä tulee tunnistaa
paremmin ja pyrkiä korjaamaan. Palveluita tulee jatkossa kehittää yhä enemmän asiakkaiden kanssa
asiakaslähtöisesti, myös lapset ja nuoret tähän osallistaen.
Lasten kokema kiusaaminen on merkittävä ongelma, joka heikentää lasten turvallisuutta ja hyvinvointia
koulussa, kouluympäristöissä sekä internetissä. Kiusaaminen on myös yhteydessä syrjäytymiseen.
Toimenpiteitä:


On pidettävä kiinni hallitusohjelmaan asetetusta tavoitteesta tarjota oppilaitosten henkilöstölle sekä
oppilaille ja opiskelijoille kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen liittyvää koulutusta, ottaen
huomioon myös digitaalisen kiusaamisen muodot.


On selvitettävä tarkemmin, miten koulujen kiusaamiseen puuttumista voitaisiin seurata
johdonmukaisemmin viranomaisvalvonnan kautta.


On suunnattava riittävästi rahoitusta toiminnalle, joka tukee lasten kanssa toimivien huoltajien ja
muiden aikuisten valmiuksia auttaa lapsia kiusaamistilanteissa, tapahtuivatpa nämä sitten kasvokkain ja/tai
digitaalisesti.


Lapsille on tarjottava kiusaamisen ennalta ehkäisemiseksi valtakunnallisesti kattavaa laadukasta tunneja vuorovaikutustaitoja vahvistavaa mediakasvatusta jo varhaiskasvatuksesta alkaen.



On varmistettava kiusaamisen uhreille mahdollisuus ammatilliseen varhaistukeen. Moniammatillista
yhteistyötä koulussa ja kunnassa tulee edelleen kehittää niin, että lapset saavat oikea-aikaisesti
tarvitsemaansa matalan kynnyksen tukea ja palveluja.


On varmistettava, että kouluissa on tarjolla riittävästi oppilashuollon työntekijöitä, kuraattoreita ja
psykologeja. Lapsilla tulee olla myös selkeästi tiedossa, mistä ja miten tukea voi saada. Tuen hakemisen
esteet, kuten häpeä ja stigmatisoituminen täytyy huomioida.


Lapsia osallistavaa päätöksentekoa on kehitettävä ja on
edistettävä osallistavaa toimintakulttuuria kouluissa. On hyödynnettävä nykyistä enemmän
kouluterveyskyselyn tuloksia päätöksenteossa ja lasten hyvinvoinnista huolehtimisessa pitkäjänteisesti,
huomioiden myös pienet lapset. Kyselyjen tuloksista on keskusteltava myös lasten kanssa.


Yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, kuten vanhempien ja vanhempainyhdistysten kanssa on tiivistettävä
ja selvitettävä, mitä lähiyhteisöt voivat osaltaan tehdä.
Radikalisoituminen, ääriliikkeet verkossa
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriajattelun uhka on korostunut viime vuosina ja nyt erityisesti koronan
myötä Suomessa, ja se vaikuttaa nuoriin monella eri tasolla. Ääriliikkeet kohdistavat propagandaansa
nuoriin etenkin verkossa, koska nuoret paitsi käyttävät verkkoa vanhempia sukupolvia enemmän, ovat he
myös sosiaalisille vaikutuksille alttiissa kehitysvaiheessa. Nuorisotyöntekijöillä ja muilla nuoria kohtaavilla
ammattilaisilla on erityisen hyvä mahdollisuus ehkäistä nuorten ääriajattelua. Pelastakaa Lapset
on RadicalWeb –hankkeensa myötä havainnut, että nuorisotyöntekijät ovat huolissaan kasvavasta
ääriliikehdinnästä, joka näkyy myös nuorten käyttäytymisessä. He kuitenkin kokevat, etteivät saa tarpeeksi
tukea nuorisotoimen johdolta asian käsittelyyn ja että tiedonvaihto muiden ammattikuntien kanssa on
heikkoa. Nuorisotyöntekijöiden asemaa ääriajattelun ehkäisyssä voisi siis vahvistaa:


Varmistamalla, että kuntien nuorisotoimen johto asettaa nuorisotyöntekijöille ja nuoria kohtaaville
ammattilaisille kattavat ja johdonmukaiset linjaukset ekstremismin kohtaamiselle ja
ennaltaehkäisylle nuorisotyössä- ja toiminnassa; sekä


Tukemalla nuorisotyöntekijöiden ja muiden nuoria kohtaavien ammattilaisten kouluttautumista ja
tiedonvaihtoa väkivaltaisen ekstremismin kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä.
Miten esittämänne päätökset tai linjaukset edistäisivät sisäistä turvallisuutta?
Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta
Ehdotetuilla toimenpiteillä ehkäistään lapsiin liittyvää seksuaaliväkivaltaa ja parannetaan
seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden lasten tuen ja avun saantia, viranomaisten ja ammattilaisten
mahdollisuuksia puuttua rikoksiin, tunnistaa ilmiö ja ehkäistä tekojen tapahtuminen.
Digitaalisen ympäristön merkitys lasten ja nuorten arjessa
Nykyaikaisen lapsen ja nuoren kehitys tapahtuu yhä enemmän digitaalisessa ympäristössä: Internetissä,
älylaiteissa, peleissä, suoratoistopalveluissa ja lisätyn todellisuuden sekä virtuaalitodellisuuden kentillä. On
selvää, että näissä palveluissa tapahtuu paitsi paljon hienoja kokemuksia ja luodaan merkityksellisiä
sosiaalisia suhteita, niissä toteutuu myös kiusaamista, häirintää, ääriajattelun leviämistä – sekä koetaan
yksinäisyyttä.
Analogiset ja digitaaliset todellisuudet, ja niihin liittyvät mahdollisuudet sekä ongelmat, kietoutuvat
toisiinsa ennennäkemättömällä tavalla ihmiskunnan ja Suomenkin historiassa. Lähihistoria tarjoaa

esimerkkejä siitä, mitä pahoinvointi digitaalisessa ympäristössä voi pahimmillaan olla. Syrjäytynyt saattaa
löytää sieltä kannustusta itsensä vahingoittamiseen, rikollisuuteen ohjaavaa seuraa tai ohjeita fyysistä
turvallisuutta uhkaaviin toimiin.
Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointi ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Pahoinvointi tuottaa uhkia,
hyvinvointi turvallisuutta. Turvaamalla lasten ja nuorten palveluita digitaalisen todellisuuden uhkia vastaan
turvaamme myös muun yhteiskunnan sekä tietysti yksilöiden itsensä turvallisuutta.


Lasten ja nuorten syrjäytyminen on merkittävä ongelma turvallisuuden kannalta ja on yhteydessä
rikollisuuteen. Esitetyt päätökset ja linjaukset auttavat siihen, että nuoret saavat yhdenvertaisesti ja oikeaaikaisesti tarpeisiinsa sopivaa ja riittävän pitkäkestoista tukea.


Lasten kokema kiusaaminen on merkittävä ongelma, joka heikentää lasten turvallisuutta lukuisissa eri
ympäristöissä. Esitetyt toimenpiteet parantavat huoltajien ja ammattilaisten kykyä tunnistaa eri
ympäristöissä tapahtuvaa kiusaamista ja puuttua siihen. Ne myös edistävät kiusaamisen uhrin pääsyä
riittävän tuen piiriin. Lisäksi nuorten tunnetaitoja sekä mediakasvatusta tukevat toimenpiteet ennalta
ehkäisevät kiusaamista.
Väkivaltainen radikalisoituminen
Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi ovat uhka turvallisuudelle, ihmisten hyvinvoinnille,
demokratialle sekä ihmis- ja perusoikeuksille. Väkivaltainen toiminta on tuhoisaa sekä tekijälle että uhrille.
Esimerkiksi vihapuhe vaikuttaa kohteidensa turvallisuuden tunteeseen. Se myös lisää yhteiskunnallista
epätasa-arvoa: turvattomuutta kokevan nuoren mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan ovat huonommat
kuin muiden.
Vahvistamalla nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten asemaa ääriajattelun
ja ekstremismin ennaltaehkäisyssä pystytään torjumaan siitä aiheutuvaa uhkaa nuorten parissa ja tukea
Suomen säilyttämistä avoimena, turvallisena ja tasa-arvoisena yhteiskuntana.
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