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Sisäinen turvallisuus 
-järjestön silmin 



Vuolle Setlementti ry 

   
 

• Vuolle Setlementti ry perustettiin Ouluun vuonna 1944  

• Edistykselliset yritysjohtajat halusivat tarjota oululaisille mahdollisuuksia 

itsensä kehittämiseen ja edistää siten alueemme hyvinvointia  

• Yleishyödyllisen yhdistyksen omistajina toimii edelleen Oulun alueen 

yrityksiä ja yhteisöjä 

 

• Toiminta tavoittaa yli 20 000 asiakasta vuosittain 

• Vuolle työllistää suoraan n. 350 henkilöä joko kokoaikaisesti tai osa-

aikaisesti 

• Aktiivisia vapaaehtoisia toiminnoissa on mukana yli 350 henkilöä 

 

• Toimintamme arvoperustana ovat avoimuus, ihmisläheisyys, uudistuvuus 

ja rohkeus 

 



KANSALAISOPISTO 

Lyhytkurssit 

Opintopiirit 

HOX: Yhteensä lähes 8000 opiskelijaa  

 
 

KANSANOPISTO 

Perusopetus  
oppivelvollisuusiän ylittäneille 

Ammattitutkintoon valmistava  
koulutus 

Vapaa sivistystyön ns. pitkät linjat 
 

HOX: Peruskoulua suorittaa 100  
maahanmuuttajataustaista oppijaa,  

joista osa turvapaikanhakijoita 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

SOSIAALINEN  
NUORISOTYÖ 

Tyttöjen Talo 

Poikien Talo 
 

Sosiaalinen ja  
vahvistava perhetyö 

 
Veturointi –vertaistukihanke 

(kumppanuus) 

MONIKULTTUURISUUSTYÖ 

Monikulttuurinen kohtaamispaikka 
Ystävyystalo jo 17 vuotta 

N.Y.T -hyvinvointihanke 

Esikotoutumishanke (kumppanuus) 

NUORISO- JA VAPAA- 
AJANKESKUS  
Pikku-Syöte 

 
Leiritoiminta 

Sosiaalinen nuorisotyö 

Ravintola-, kokous  
ja majoitustoiminta 

VÄKIVALTA JA KRIISITYÖ 
 

Riita- ja rikosasioiden sovittelu 

Rikosuhripäivystys 

Kodin ulkopuolisen väkivallan  
ehkäisytyö 

Radikalisoituneen ekstrimismin  

ennaltaehkäisy ja EXIT-työ 

SENIORITYÖ 

140 läheisauttajaa kotona  
asuville ikäihmisille 

Lähes 2000 senioria opinto- ja  
kerhotoiminnoissa 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Yli 350 vapaaehtoista  
toiminnoissa 

Vares- koordinaatiotyö 

Opistotoiminta Hyvinvointi – ja yhteisötyö 

Vuolle –monessa mukana 

TUETTU ASUMINEN; asumisen ja arjen taitojen  ohjaus 

Opiston opiskelijoille  

Alaikäisille turvapaikanhakijoille 

Alaikäisille oleskeluluvan saaneille 



Ajanilmiöitä 
• Radikalisoituminen 

• Ideologinen 

• Liittyy moniongelmaisuuteen/syrjäytymiseen 

 

• Palvelujärjestelmän pullonkaulat 
• PÄIHDEHUOLLON PUUTE!  

• ”katkolle ei pääse”  

 

• Sosiaalinen media (muu sähköinen media) 

• Uusi väylä kiusaamiseen: mistä henkilökohtainen turvasatama? 

• ”Mässäily” ja provosointi lisää turvattomuuden tunnetta 

 

• Lisääntynyt maahanmuutto näkyy 
• Asiakkaana jopa enemmän uhripuolella 

 

• Maastapoistaminen 
• Paperittomat  

 

 
 

 

 

 
 



Kolmas sektori turvallisuuden edistäjänä 

• Keskeistä ennaltaehkäisevä työ  

• Yhteisöllisyyden edistäminen 

 

• Syrjäytymien ehkäisy 

 

• Kotoutumisen tukeminen 

• Positiiviset arjen kohtaamiset 

 

• Matalankynnyksen palveluita ”niille joille ei ole palveluita”  

 

 

• Eheyttävä / turvallisuuden tunnetta palauttava työ 
• Arat, ujot, hiljaiset  

• Uhrityö 

 

 
 

 

 



Korjaava työ tekijöille tai tekoa harkitseville 

• Työn tavoite tulevien tekojen ennaltaehkäisyssä ! 

 

• Väkivaltatyö 

 

• Seksuaalirikollisille suunnatut palvelut 

 

• Radikalisoituneen ekstrimismin ennaltaehkäisy 

 
 



Radikalisaation ennaltaehkäisy  

 

• RADINETin tavoitteena on radikalisaation ja siihen 
liittyvien väkivallantekojen ennaltaehkäiseminen 
Suomessa 

 
• Kehittää -yhteistyössä väkivaltatyötä tai muuten 

kohderyhmän kanssa työtä tekevien kanssa- 
valtakunnallista, järjestölähtöistä ja hoidollista 
auttamistapaa radikalisoituneiden henkilöiden 
kanssa työskentelyyn 

 
 
• EXIT-työmallin kohderyhmät:  
1. vaiheessa: uskonnolla perustelu väkivalta  
2. vaiheessa: politiikalla tai ideologialla perusteltu    
     väkivalta  



VUOLLE 
RADINET 

Oulu-Helsinki 

 

Projektiryhmä: 
Vuolle, Aggredi, 

Setlementtiliitto, 
KUA 

VIRANOMAISET 

- Sisäministeriö 

- Poliisi  

- Kunnallishallinto 
mm. Oulun kaupunki 

- RISE  

ASIAKASTYÖ 

Väkivaltatyötä 
tekevät järjestöt: Via 
Vis, Aggredi Helsinki 
ja Kuopio, Lyömätön 

linja Espoossa 

Muut järjestöt, jotka 
voisivat tehdä 
asiakastyötä: ?  

USKONNOLLINEN JA 
YHTEISÖLLINEN 

OSAAMINEN 

Uskonnollista tai 
monikulttuurista työtä 

tekevät  järjestöt: 
Kirkon ulkomaanapu, 

Somaliliitto, 
Pakolaisapu. Kehitä ja 

arvosta  

KANSAINVÄLINEN 
YHTEISTYÖ 

- RAN 

- Väkivaltatyötä 
tekevät järjestöt 
muissa maissa, 

erityisesti  EXIT-
Sweden  



Kolmannen sektorin erityisvahvuuksia 

• Kyky reagoida ja vastata palvelutarpeisiin 

 

• Kokonaisvaltainen, ratkaisukeskeinen lähestymistapa 

 

• Kyky havaita uusia ilmiöitä 
 

• Asemamme mahdollistaa erityisen vahvan luottamuksen 

     (kun emme ole viranomaisia) 
• ei samaa ilmoittamisvelvollisuutta  

    

”Yritätte ymmärtää aidosti minua. Saa avautua ja puhua asioita ja saa 
kertoa, mitä  ajattelee ja saa purkaa pahaa oloa. Saa kertoa mitä 
ajattelee ja kukaan ei tuomitse.” 

 

”Vankilassa Via Vis toimintaan osallistuminen on ainoita joka ei leimaa 
ja johon luotetaan” 
 

• Vahvaa erityisosaamista 
• Myös kokemuasiantuntijoita 

  
 
 

 

 
 



Erityishaasteet järjestön silmin 

• Toiminnan rahoituksen lyhytjänteisyys 

• ”tulee kattavasti huolehtia kolmannen sektorin            
toimintamahdollisuuksista” (Sisäministeriö: 08 / 2016) 

 

• Palveluun ohjaus 

 

• Osassa toimintoja koetaan arvostuksen puutetta  
• ”vapaaehtoistyötä”, puuhastelua 

 

• Työntekijöiden aseman turvaaminen 

 

• Luottamuksen säilyttäminen vs. tiedonantovelvollisuus 

 

• Tiedonsaanti 

 
 

 

 

 
 



Kehittämisajatuksia, kysymyksiä 

• Yhteistyön tiivistäminen ja järjestöjen roolin vahvistaminen 

• Laajemmin mukaan jo suunnitteluun 

 

• Aito kumppanuus, jossa järjestöt nähdään viranomaistoimintaa täydentävänä joskus 
jopa korvaavana toimintana  

 

• Kokonaisvaltaisuus asiakastyössä!  

 

• Voiko turvallisuudenkin digitalisoida? 

• Hallituksen johtopäätökset sisäisen turvallisuuden strategian ja siihen 

sisältyvän toimenpideohjelman pohjaksi (Sisäministeriö 8/2016) 

 ”..turvallisuuden toimijat ovat 2020 mennessä edelläkävijöitä uusien  teknologioiden 

 käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Robotisaatio, virtualisaatio, keinoälyn kehitys, 

 nanomateriaalit, bioteknologia ja energiateknologia ovat esimerkkejä teknologioista, 

 joiden merkitystä sisäisen turvallisuuden toimintaympäristössä ei voi ylikorostaa” 

 

 

 
 



Elämän virtaa  www.vuolleoulu.fi 

Vuolle Setlementti 
Kaarretie 14,  
90500 Oulu 

vuolle@vuolleoulu.fi 


