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1.  
Tavoitteet

Suomen hallitusohjelmassa on asetettu 29.5.2015 
visio, että Suomesta tulee maailman turvallisin maa 
elää, asua, yrittää ja tehdä työtä. Sisäministeriö on 
julkaissut valtioneuvoston periaatepäätöksen sisäisen 
turvallisuuden strategiasta 5.10.2017. Oulun kaupunki 
pyrkii toimimaan tämän turvallisuusstrategian sekä 
Oulun kaupungin oman strategian mukaan. 

Oulun kaupungin strategisena tavoitteena on olla osa 
sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Oulun kaupungin 
tavoitteena on kohdella kuntalaisia reilusti, vahvistaa 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, tukea terveyttä ja 
toimintakykyä sekä antaa tarvittavan turvan ja 
palvelun.

Tavoitteena on myös kehittää Oulun kaupungin asuin- 
ja elinympäristöä laadukkaalla yhdyskuntasuunnit-
telulla niin, että se lisää turvallisuutta, tukee omatoi-
mista selviytymistä ja vähentää sosiaalisia ongelmia. 
Turvallisuutta edistävät myös turvallinen työympä-

ristö, toimivat peruspalvelut, väestön yhdenvertai-
suus, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti 
silloin kun sitä tarvitaan, ja varmuus siitä, että rikoksiin 
syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teoistaan. 

Keskeisenä tavoitteena on myös kiinnittää huomiota 
monimuotoisen syrjäytymisen estämiseen niin 
nuorten kuin aikuistenkin osalta. Monimuotoisella 
syrjäytymisellä tarkoitetaan usein henkilöitä, jotka 
jäävät vaille työ- tai opiskelupaikkaa, ovat vailla sosi-
aalista ystäväverkostoa tai sen äärimmäisenä osana 
he voivat olla alttiina radikalisoitua tai liittyä johonkin 
ääriliikkeen jäseneksi.
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Kestävä hyvinvointi tuo 
mukanaan turvallisuutta.
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2.  
Turvallisuuden 
perusta

Kestävä hyvinvointi tuo mukanaan turvallisuutta.  
Kestävällä hyvinvoinnilla tarkoitetaan henkistä hyvin-
vointia, jossa korostuu yhteisöön kuuluminen, onnel-
lisuus, hyvä elämä ja merkityksellinen tekeminen. 
Oulun kaupungissa ylläpidetään sähköistä hyvinvoin-
tikertomusta, minkä pohjalta laaditaan vuosittain 
hyvinvointikertomus.

Oulun kaupunkistrategian avulla valtuusto ohjaa 
kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä kautta erityisesti 
palvelujen järjestämistä. Hyvin toteutetuilla palvelujen 
järjestämisellä on keskeinen merkitys kaupunkilaisten 
turvallisuudelle ja turvallisuuden tunteelle.

Turvallisuus on vakaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan 
kivijalka. Hyvä turvallisuus tarkoittaa sitä, että kansa-
laiset voivat nauttia oikeusjärjestelmän takaamista 
oikeuksista ja vapauksista ilman pelkoa ja turvatto-
muutta. 

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään 
varmistamaan kaupungin tehtävien mahdollisimman 
häiriötön hoitaminen normaaliolojen häiriötilanteissa 
ja poikkeusoloissa. Varautuminen perustuu valmius-
lain ja pelastuslain velvoitteisiin. Erilaisiin häiriö- ja 
poikkeusoloihin varaudutaan ajan tasalla pidettävillä 
valmiussuunnitelmilla sekä eri viranomaisten yhteis-
työssä toteutetuilla vuosittaisilla harjoituksilla. Oulun 
kaupungin tehtävänä on huolehtia, että kaikissa tilan-
teissa ihmiset saisivat hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
kannalta välttämättömät palvelut asuinpaikasta ja 
vuorokauden ajasta riippumatta.

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajär-
jestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta 
estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syytehar-
kintaan saattaminen. Oulun kaupunki tukee omalta 
osaltaan tämän tehtävän toteuttamista.
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3.  
Painopiste- 
alueet

Oulun kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 
2018–2019 painopistealueet ovat:

Lapset ja lapsiperheet sekä nuoret

Seniorit

Kaupunkikulttuuri

Väkivalta ja katuturvallisuus
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Oulun kaupungin turvallisuussuunnitelman toteu-
tumisen kannalta keskeistä on, että turvallisuuden 
perusasiat ovat kunnossa. Sivistys- ja kulttuuripal-
veluiden ja hyvinvointipalveluiden hyvä toimivuus 
sekä tavoitettavuus luovat hyvän pohjan myös 
turvallisuudelle. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden 
tehtävänä on koettaa ennalta ehkäistä turvatto-
muutta tuottamalla palveluita lapsille ja nuorille ja 
aikuisille sekä ikäihmisille hyvinvoinnin ja toimin-
takyvyn edistämiseksi. Tavoitteena on erilaisten 
tarpeiden riittävän varhaisessa vaiheessa havait-
semisessa ja oikea-aikaisten sekä vaikuttavien 
palveluiden tarjoamisessa kasvun ja kehityksen 
tukemiseksi.

Oulun kaupunki on myös mukana hallituksen 
Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma 
– kärkihankkeessa, jossa tavoitteena on yhteistyön 
rakentaminen sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä 
hyvinvointipalveluiden kanssa.

 
Myös hyvinvointipalveluiden tehtävänä on pyrkiä 
ennalta ehkäisemään syrjäytymistä nuorten, 
aikuisten ja ikäihmisten osalta. Turvallisuuden 
tunnetta pyritään lisäämään turvalliseksi koetulla 
sosiaalisella lähiverkostolla sekä ihmisten toimin-
takyvyn säilyttämisellä. Keinoina tässä ovat mm. 
sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut, terveyspalvelut, 

ikäihmisten hyvinvoinnin palvelut sekä nuorten ja 
perheiden hyvinvoinnin edistämispalvelut. Työi-
käisten osalta tuetaan mielenterveyskuntoutujia 
ja työttömiä järjestämällä ohjattuja liikuntaryhmiä 
ja toimintakampanjoita. Oulun kaupunki osallistuu 
sairaanhoitopiirin koordinoimaan Vesote-hankkee-
seen, jolla vahvistetaan ja kehitetään vaikuttavaa ja 
tavoitteellista elintapaohjausta.

www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Peruster-
veydenhuolto/Kehittamisyhteistyo/Sivut/
Vesote-hanke.aspx

Yksi tärkeä tekijä työikäisten turvallisuuden lisää-
misessä on työllisyyden turvaaminen ja sen kautta 
syntyvä taloudellinen hyvinvointi.

Oulussa toimii Nuorten Ystävien yhteydessä lasten 
ja nuorten vanhemmille suunnattu Vanhempien 
Akatemia. Sinne voi mennä keskustelemaan ja etsi-
mään ratkaisuja lasten kasvatukseen ja vanhem-
muuteen liittyvissä kysymyksissä sekä parisuhteen, 
eropohdintojen ja yhteistyövanhemmuuden aiheut-
tamiin arjen haasteisiin. 

www.nuortenystavat.fi/palvelut/ 
vanhempien_akatemia

Oulun Nuorten Edustajisto (ONE) on nuorista 
koostuva Oulussa toimiva osallisuusryhmä, joka 
toiminnallaan pyrkii ajamaan jokaisen oululaisen 
ja Oulussa opiskelevan nuoren hyvinvointia 
kaupungin päätöksenteossa.

www.ouka.fi/oulu/nuoret/oulun- 
nuorten-edustajisto-one

Muita lapsiin ja lapsiperheisiin suunnattuja toimin-
tamalleja ovat; Hyvinvointikoulu, Hyvinvointineu-
vola, hyvinvointioppiminen sekä Lapset puheeksi – 
menetelmä. Oulu on mukana myös Liikkuva koulu 
-hankkeessa sekä toteuttaa Ilo kasvaa liikkuen 
-toimintamallia.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, 
nuorisopalveluiden sekä toisaalta monipuolisen 
sivistys-, kulttuuri- sekä liikunta- ja vapaa-ajanpal-
veluiden kautta pyritään vaikuttamaan erityisesti 
syrjäytymisen ehkäisyyn. Oulussa toimii kaksi 
päätoimista koulupoliisia. Heidän tehtävänsä on 
puuttua koulukiusaamiseen ja – väkivaltaan.  
Lisäksi Oulun seudulla toimii yhteistyössä 
kaupungin kanssa eri toimijoita, jotka edistävät 
kaupunkilaisten ja erityisesti nuorten turvallisuutta 
omilla turvallisuutta edistävillä keskeisillä projek-
teilla; Etsivä nuorisotyö, Näppihaukka-toiminta, 
Pullo pois-toiminta, Turvaa tenaville-tapahtuma, 
Seiskalle illat, I love sport Oulu.

3.1   
Lapset ja lapsiperheet sekä nuoret

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
http://www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Perusterveydenhuolto/Kehittamisyhteistyo/Sivut/Vesote-hanke.aspx
http://www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Perusterveydenhuolto/Kehittamisyhteistyo/Sivut/Vesote-hanke.aspx
http://www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Perusterveydenhuolto/Kehittamisyhteistyo/Sivut/Vesote-hanke.aspx
http://www.nuortenystavat.fi/palvelut/vanhempien_akatemia
https://www.ouka.fi/oulu/nuoret/oulun-nuorten-edustajisto-one
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Senioreille suunnatut kotona asumisen tuki ja 
tehostettu palveluasuminen ovat toiminnassa 
tärkeässä osassa. Senioreille suunnattuja matalan 
kynnyksen palveluita on tarkoitus lisätä edelleen. 
Lisäksi senioreille suunnatun vanhusneuvoston 
toiminta on vakiintunutta. Oulun kaupunki tukee 
vuosittain sotiemme veteraanien kotona asumista, 
millä halutaan varmistaa heidän turvallinen 
asuminen. Lisätietoa:

www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/ 
veteraanit

Oulun ensi- ja turvakodin Juuri-hanke keskittyy 
yli 60-vuotiaiden kohtaamaan kaltoinkohteluun 
ja lähisuhdeväkivaltaan. Täällä lähisuhdeväkival-
tatyön yksikössä ikääntynyt kokija tai tekijä saa 
matalan kynnyksen keskusteluapua (5 kertaa). 
Lisäksi vertaistukea ikääntyneessä suhteessa väki-
valtaa kokeneille naisille tarjoaa vertaistukiryhmä. 

www.juurihanke.fi/oulun-juuri

3.2   
Seniorit

Lähde: poliisille ilmoitetut rikokset vuosina 2015–2017.
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ATH-tutkimuksen (Aikuisten terveys-, hyvinvointi- 
ja palvelututkimus) mukaan Oulussa tyytyväisyys 
asuinalueensa turvallisuuteen on hieman laskenut. 
Valtaosa asukkaista (88 %, vuonna 2015) on 
kuitenkin tyytyväisiä alueensa turvallisuuteen.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalve-
luiden tehtävänä on ylläpitää ja parantaa turvalli-
suutta lasten, nuorten, aikuisten sekä ikääntyvien 
ihmisten toimintaympäristössä. Hyvin rakennettu 
infrastruktuuri ja sen toimintavarmuus vähen-
tävät ihmisten turvattomuutta ja luovat turvallista 
kaupunkielämää ja – kulttuuria sekä katuturvalli-
suutta. Kaupungin eri asukasyhdistysten, poliisin ja 
kaupungin turvallisuusalan yhteistyöllä toteutet-
tujen turvallisuuskävelyiden ja turvallisuusiltojen 
avulla pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja 
ennaltaehkäistä väkivaltaa ja rikollisuutta.

Oulun kaupungin alueella toimii 21 alueellista 
yhteistyöryhmää, joissa alueen asukkailla on 
mahdollisuus vaikuttaa asuinalueensa asioihin 
ja tätä kautta parantaa alueensa turvallisuutta. 
Kaupunkilaisten osallisuuden lisäämisellä pyritään 
lisäämään hyvinvointia ja terveyttä. Osallisuus lisää 
yhteisöllisyyttä ja synnyttää sitoutumista yhteisiin 
asioihin, mikä osaltaan luo turvallisuutta.

www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/ 
yhteistyoryhma12

3.3  
Kaupunkikulttuuri ja  
katuturvallisuus

Oulun kaupunki toimii aktiivisesti osallisena 
alueensa liikenneturvallisuustyöryhmässä. Liiken-
neturvallisuuden osalta Oulun kaupungissa on 
tapahtunut selkeästi vähennystä jo useamman 
vuoden ajan. Kuviossa 1  näkyy loukkaantuneiden 
määrä viimeisen kahdeksan vuoden ajalta.

Oulun kaupunki pyrkii omalta osaltaan kehittämään 
yleisötapahtumiin liittyvää turvallisuutta.  

Tieliikenteessä loukkaantuneet Lähde: poliisille ilmoitetut rikokset vuosina 2015–2017.
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Hyvin rakennettu infrastruktuuri ja 
sen toimintavarmuus vähentävät 
ihmisten turvattomuutta ja luovat 
turvallista kaupunkielämää ja 
-kulttuuria sekä katuturvallisuutta. 
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3.4  
Väkivalta 

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi 
kaupungin eri toimialojen lisäksi seurakunnalla ja 
järjestöillä on merkittävä rooli yhteistoiminnassa. 
Kaupungin perustamien työryhmien ja hankkeiden 
avulla sekä väkivallasta puhumisella ja tietoi-
suuden lisäämisellä väkivallan uhrien oikeuksista 
ja mahdollisuuksista ovat myös keinoja väkivallan 
vähentämisessä. 

Oulun alueella poliisien hälytystehtävät (2017) 
ovat olleet hieman nousussa parin viime vuoden 
jälkeen.

Sisäministeriön 15.10.2017 julkaisemassa sisäisen 
turvallisuuden strategiassa kiinnitetään huomiota 
voimakkaasti syrjäytymiseen. Siinä todetaan, että 
Suomen keskeisin sisäisen turvallisuuden haaste 
on laajeneva, monimuotoinen syrjäytyminen. Stra-
tegiassa nousee esille työn merkitys toimeentulon 
takaajana, sosiaalisten erojen tasaajana ja syrjäy-
tymisen estäjänä. Kuntien palveluiden järjestämi-
sessä yhä tärkeämpää rooliin nousevat erilaiset 
järjestöt ja niiden tarjoamat palvelut. Kuntalaisten 
turvallisuuden perusta on kuitenkin yksilöiden 
toiminnassa ja omissa valinnoissa. Tätä Oulun 
kaupunki pyrkii tukemaan luomalla erilaisia vaiku-
tusmahdollisuuksia.

Kaupungissa toimii erilaisia moniammatillisia 
työryhmiä ja järjestöjä keskittyen nuorten ja 
nuorten aikuisten väkivallan ehkäisyyn ja hoitoon. 
Nuorten tekemien rikosten tutkintaryhmä Oulun 
poliisissa on tiiviisti yhteistyössä muiden viran-
omaisten kanssa. Kaksi päätoimista poliisia hoitaa 
koulupoliisitoimintaa ja tapauskohtaisesti sekä 
tarkoituksenmukaisesti kootaan erimuotoisia 
ryhmiä yhdessä sosiaali- ja terveysviranomaisten 
kanssa ongelmatapausten ratkaisuun.  

Nuorten tekemien rikosten tutkintaryhmässä 
toimii lastensuojelun erityisohjaaja, joka koordinoi 
nuorten asioita sosiaali- ja terveyspuolella oikeille 
toimijoille. 

Seuraavaksi on esitelty erilaisia yhteistyötahoja ja 
-hankkeita, joilla pyritään ehkäisemään väkivaltaa 
ja tukemaan oululaisia erilaisissa haasteellisissa 
tilanteissa.

Lähde: poliisille ilmoitetut rikokset vuosina 2015–2017.
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3.4.1 LAFPA ja MARAK
Ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan hyvin-
voinnin peruspalveluiden kautta äitiys- ja lasten-
neuvoloissa sekä terveydenhuollon, varhaiskasva-
tuksen, opetuksen, nuorisotyön ja sosiaalihuollon 
avulla. LAFPA-yhteistyöryhmä keskittyy eri viran-
omaisten väliseen toimintatapojen tarkasteluun ja 
yhteistyön kehittämiseen lapsen fyysisen pahoin-
pitelyn tilanteissa. Lafpa pyrkii edistämään tiedon-
kulkua ja avoimuutta eri viranomaisten välillä. 
MARAK on moniammatillinen riskinarviointime-
netelmä, jolla puututaan parisuhdeväkivaltaan ja 
väkivallan uusiutumiseen.

www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja- 
perheet/tyon_tueksi/menetelmat/marak

3.4.2 Via Vis – väkivaltatyö
Vuolle Setlementti ry:n Via Vis -väkivaltatyö työs-
kentelee kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllis-
tyneiden ja väkivallalla oireilevien täysi-ikäisten 
henkilöiden kanssa. Asiakastyön periaatteita ovat 
asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus ja puolueet-
tomuus. Asiakkuus perustuu täysin vapaaehtoisuu-
teen. Palvelu on maksutonta.

vuolleoulu.fi/hyvinvointi-ja-yhteistyo/
toiminnot/via-vis-vakivaltatyo/

3.4.3 Radinet
Vuolle Setlementti ry:n Radinet-hankkeessa (2016–
2019) kehitetään järjestöpohjainen, valtakunnal-
linen, vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen 
perustuva Exit-toimintamalli radikalisoituneille 
henkilöille, jotka haluavat tukea väkivaltaisesta 
ääriajattelusta ja -toiminnasta irtautumiseen. 
Toimintamalli on suunnattu henkilöille, jotka ovat 
radikalisoituneet tai vaarassa radikalisoitua siten, 
että se voisi johtaa aatemaailmalla perusteltuun 
väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Radinet-hank-
keen toimintamalli on Euroopan komission suosi-
tusten ja hyvien käytäntöjen mukainen Exit-malli. 
Suoran asiakastyön lisäksi Radinet tarjoaa ohjausta, 
konsultaatioita ja koulutusta viranomaisille ja 
muille toimijoille ekstremismin ennaltaehkäisyn ja 
hoidon asioissa. Radinet – hyvä elämä ilman väki-
valtaista ääriajattelua ja vihaa.

vuolleoulu.fi/hyvinvointi-ja-yhteistyo/ 
toiminnot/radinet-hanke/

3.4.4 Redi 64
Redi 64 on päihdetyöhön erikoistunut yksikkö. Redi 
64 on hoitopaikka alle 27-vuotiaille ja sen palve-
luita ovat asiakkaan päihde- ja riippuvuusongel-
mien ja hoidon tarpeen arviointi, vieroitusoireiden 
lievittäminen, hoitokeskustelut (yksilö-, pari- ja 
perhetapaamiset), huumetestit osana hoitoa sekä 
viiden pisteen korva-akupunktio. Tarpeen mukaan 
tehdään yhteistyötä terveys- ja sosiaalipalveluiden 
kanssa.

Redi 64 tarjoaa avohoidollisia palveluja, jotka ovat 
luottamuksellisia, perustuvat vapaaehtoisuuteen 
ja asiakkaan omaan haluun saada muutosta aikaan 
elämässään. Tukea tarjotaan myös omaisille.

www.ouka.fi/oulu/terveys- 
palvelut/avohoito-a-klinikka-ja-redi

3.4.5 Paikallinen tupakka-, alkoholi- ja  
rahapelipolitiikka - PAKKA
Pakka on suomalainen sovellus päihde- ja peli-
haittoja ehkäisevälle paikalliselle yhteistyölle. 
Pakka -toimintamallissa painopiste on alkoholin, 
tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumi-
sessa. Pakka-toimintamallissa kiinnitetään huomio 
tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat 
alaikäisten saatavilla ja joissa alkoholia myydään tai 
anniskellaan päihtyneille tai alaikäisille.

www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/ 
ehkaiseva-paihdetyo
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http://vuolleoulu.fi/hyvinvointi-ja-yhteistyo/toiminnot/via-vis-vakivaltatyo/
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http://vuolleoulu.fi/hyvinvointi-ja-yhteistyo/toiminnot/radinet-hanke/
https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/avohoito-a-klinikka-ja-redi
https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/avohoito-a-klinikka-ja-redi
https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/ehkaiseva-paihdetyo
https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/ehkaiseva-paihdetyo
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Oulun kaupungin tehtävänä on huolehtia, 
että kaikissa tilanteissa ihmiset saisivat 
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta 
välttämättömät palvelut asuinpaikasta ja 
vuorokauden ajasta riippumatta.
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3.4.6 Ensi- ja turvakoti sekä Serita-hanke
Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe- ja lähisuh-
teessa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka 
tarvitsevat tukea väkivallasta selviämiseen sekä 
väliaikaisen asuinpaikan. Turvakotiin voi tulla mihin 
kellonaikaan tahansa yksin tai lasten kanssa ja 
palvelu on asiakkaille maksutonta.  Turvakodilla 
keskustellaan kahdenkeskisesti sekä lasten että 
aikuisten kanssa ja keskusteluapua tarjotaan 
myös väkivallan tekijälle, mikäli se on kaikkien 
osapuolten kannalta turvallista. Turvakotityön 
tavoitteena on tilanteen kartoittaminen, kriisityö 
ja väkivallan katkaisu. Turvakodilta on mahdol-
lista saada vertaistukea, apua käytännön asioiden 
hoitamiseen ja jatkotuki turvakotijakson jälkeen. 
Turvakodista saa myös puhelimitse keskusteluapua 
ja neuvontaa lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysy-
myksissä.

ensijaturvakotienliitto.fi/ 
oulunensijaturvakoti

Serita-hanke on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja 
Vuolle Setlementti ry:n toteuttama hanke, jota 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) 
rahoittaa. Hankkeen päätavoitteena on ennaltaeh-
käistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun alueella. 
SERITA-hankkeen asiakaskohderyhmää ovat 15 
vuotta täyttäneet seksuaalirikostaustaiset tai asiak-

kaat, jotka ovat huolissaan oman seksuaalikäyt-
täytymisen muuttumisesta laittomaksi ja kokevat 
tarvitsevansa tukea rikoksettomaan elämään. 

www.seritahanke.fi 

3.4.7 Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja 
ekstremismin ennalta ehkäisyn yhteistyö-
ryhmä
Väkivaltaisella radikalisoitumisella tai ekstremis-
millä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, 
sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeute-
taan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. 
Väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa siihen, 
että henkilö liittyy väkivaltaisiin ekstremistisiin 
ryhmiin tai toimintaan. Äärimmillään väkivaltainen 
radikalisoituminen voi johtaa terroristisiin tekoihin.

Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä 
voidaan parhaiten torjua ennalta ehkäisevällä 
työllä. Ennaltaehkäisy on aina tehokkaampaa kuin 
seurausten korjaaminen. Ennaltaehkäisy lisää 
ihmisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta 
sekä vähentää eri väestöryhmien välistä vastak-
kainasettelua ja yhteiskunnan polarisaatiota.

Suomessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja 
ekstremismin uhka on edelleen pieni verrat-
tuna moneen muuhun maahan. Se on kuitenkin 
kasvanut viime vuosina. (Sisäministeriö)

Oulussa toimii Oulun seudun väkivaltaisen ekstre-
mismin yhteistyöverkoston työryhmä. Työryhmä 
koostuu eri viranomaisten, Oulun kaupungin sekä 
kolmannen sektorin edustajista. Työryhmän tehtä-
vänä on keskustella ja tiedottaa ekstremismiin 
liittyvissä asioissa.  Väkivaltaisen ekstremismin 
ennaltaehkäisy pyritään aloittamaan jo kouluissa 
koulukiusaamiseen puuttumisessa ja ehkäisyssä. 
Lisätietoa aiheesta:

intermin.fi/poliisiasiat/vakivaltainen- 
radikalisoituminen

https://ensijaturvakotienliitto.fi/oulunensijaturvakoti/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/oulunensijaturvakoti/
http://www.seritahanke.fi
http://intermin.fi/poliisiasiat/vakivaltainen-radikalisoituminen
http://intermin.fi/poliisiasiat/vakivaltainen-radikalisoituminen
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4.  
Seuranta

Tätä turvallisuusohjelmaa ja siihen liittyviä tilastoja ja 
toteutustapaa pyritään seuraamaan ja ylläpitämään 
poliisin, Liikenneturvan ja Oulun kaupungin omien 
tilastojen sekä Oulun kaupungin sähköisen hyvinvoin-
tiohjelman kautta.
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