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Vuolle Setlementti ry



• Yksikin väkivallanteko on liikaa; se on haitallinen niin
uhrille, tekijälle kuin laajemmalle ympäristöllekin.

• Väkivalta synnyttää lisää väkivaltaa; uhrista tekijäksi;
vastareaktiot; eri väkivaltojen yhteydet toisiinsa;
ylisukupolvisuus.

• Ilman tekijää ei ole uhriakaan; vaikuttamalla tekijään
ennaltaehkäistään väkivaltaa ja vähennetään
väkivallantekojen uusimista.

Väkivallan tekijöiden kanssa tehtävän
työn lähtökohtia



• Rikosoikeudelliset keinot eivät yksin riitä; rangaistus
ei kuntouta vaan psykososiaalinen tuki, sosiaaliset
verkostot ja integrointi yhteiskuntaan kuntouttaa

• Muutos on mahdollinen ja sitä joudutetaan
parhaiten työskentelemällä asiakkaan asettamien
tavoitteiden kehyksessä.

• Tavoitteena on yksilöiden ja yhteiskunnan
turvallisuus sekä hyvä elämä ilman väkivaltaa.

Väkivallan tekijöiden kanssa tehtävän
työn lähtökohtia



• Kohderyhmänä kodin ulkopuolista väkivaltaa käyttävät täysi-ikäiset
Oulun seudulla asuvat naiset ja miehet, jotka käyttävät
– impulsiivista väkivaltaa
– välineellistä ja/tai taloudellista hyötyä tavoittelevaa väkivaltaa
– järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää väkivaltaa tai
– ovat potentiaalisia joukkosurmaajia

• Tavoitteena löytää vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotta
väkivaltainen käyttäytyminen loppuisi tai vähenisi

• Yksilöllisesti räätälöityä työskentelyä, kesto kuukausista vuosiin
• Asiakkaat ohjautuvat palveluun pääosin yhteistyökumppaneiden

kautta; vankilat, yhdyskuntaseuraamustoimistot, Oulun vankilan
vapauttamisyksikkö, poliisi, oppilaitokset, sosiaalitoimi

• Toiminta käynnistyi RAY:n hankerahoituksella v.2012, 1.1.2017
alkaen STEA:n kohdennettu toiminta-avustus kahdelle
työntekijälle.

Via Vis -väkivaltatyö



• Tavoitteena ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun
alueella vaikuttamalla rikoksentekijöihin, tavoittamalla 50–60
henkilöä asiakkuuteen

• Kohdetyhmänä 15v. täyttäneet henkilöt, jotka
– ovat seksuaalirikostaustaisia (vankilassa, koevapaudessa,

yhdyskuntapalveluksessa tai siviilissä)
– ovat huolissaan oman seksuaalikäyttäytymisen muuttumisesta

laittomaksi
– tarvitsevat tukea, kun seksuaalisen kiinnostuksen kohde on laiton

• Luodaan menetelmiä seksuaalisten rajojen asettamiseksi ja elämän
muutoksen mahdollistamiseksi, kehitetään yhdessä
verkostokumppaneiden kanssa seksuaalirikostaustaisten kanssa
tehtävää työtä, valmistetaan koulutuspaketteja ja tuotetaan
tutkimusmateriaalia

• Toteutetaan yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakoti ry:n kanssa 1/1

Serita-hanke (2017–2019)



Hyvä elämä ilman väkivaltaista
ääriajattelua ja vihaa

Radinet-hanke
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Radinet-hanke (2016–2019)

Exit-toimintamalli:
Valtakunnallinen, järjestölähtöinen, hoidollinen auttamistapa,

väkivaltaisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta irtaantuvien
henkilöiden avuksi.

Uskonnollisella ideologialla
perusteltu väkivalta

väkivaltaiseen ääri-islamiin tai
muuhun uskontoon

radikalisoituvat

Poliittisella ideologialla
perusteltu väkivalta

väkivaltainen äärioikeisto tai
muut rasistiset/poliittiset

ryhmittyvät

- Tavoitteena väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja
ekstremismiin liittyvien väkivallantekojen

ennaltaehkäisy.
- Asiakastyötä ja sen kehittämistä; ohjausta, koulutusta

ja konsultaatioita eri toimijoille; tiedon tuottamista



RADINET
PROJEKTIRYHMÄ:

HELSINKI MISSIO AGGREDI,
SETLEMENTTILIITTO,

KIRKON ULKOMAANAPU

OHJAUSRYHMÄ: SM,
POHA, SINE, NUMU, HY,

RISE, KRP, NMF, RESALAT,
VUOLLE

VIRANOMAISET
JÄRJESTÖJEN

VÄKIVALTATYÖN
OSAAJAT

USKONNOLLISET
JA MONIKULT-

TUURISET
YHTEISÖT

KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ



Kenelle exit-toimintamalli on tarkoitettu?

• Henkilölle, joka on kuulunut tai kuuluu väkivaltaiseen
ääriliikkeeseen, ja haluaa tukea siitä irrottautumiseen

• Henkilölle, joka on huolissaan väkivaltaisesta
ajatusmaailmastaan ja/tai hankalasta elämäntilanteestaan, joka
voi johtaa ekstremistiseen toimintaan

• Henkilölle, jonka väkivaltaisesta ääriajattelusta tai
osallistumisesta ekstremistiseen toimintaan lähipiiri tai
viranomaiset ovat huolissaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Lisäksi tarjotaan ohjausta, konsultaatioita ja koulutusta

viranomaisille ja muille toimijoille ekstremismin
ennaltaehkäisyn ja hoidon asioissa



Mikä exit-toimintamalli oikein on?



Mikä exit-toimintamalli oikein on?

• Puolueetonta, luottamuksellista, vapaaehtoista ja
maksutonta järjestöpohjaista tukea yksilön pyrkiessä
väkivallattomaan ja rikoksettomaan, tavoittelemisen
arvoiseen elämäntapaan.

• Sisältää tukea sekä käytännön asioiden järjestämiseksi
että ajattelun ja toiminnan muutoksen jouduttamiseksi.

• Toiminnassa noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä.
Se ei ole:

• Rikoksentekijöiden suojelua
• Tiedustelukanava viranomaisille



Exit-työn kokonaisuus



RADIKALISOITUMINEN JA SEN
PURKAMINEN OVAT PROSESSEJA



RISTIRIITA
/ SÄRÖ /

MUUTOS-
TARVE

AJATTELUN,
TUNTEMISEN

JA KOKEMISEN
MUUTOS

RYHMÄSTÄ JA
TOIMINNASTA

IRTAUTUMINEN

UUDEN
ELÄMÄN

KÄYTÄNNÖN
ASIOIDEN

JÄRJESTYMINEN

UUDEN
IDENTITEETIN

RAKENTUMINEN

VASTUIDEN JA
SEURAUSTEN
HOITAMINEN

PALUU
YHTEISKUNNAN
JÄSENYYTEEN

UUDEN
ELÄMÄN

MUKAINEN
TOIMINTA

UUDET
SOSIAALISET

SUHTEET

Deradikalisoituminen



RADINET
ASIAKAS ITSE

POLIISI

SOTE

PERHE,
LÄHEISET OPPILAITOS

VANKILA

JÄRJESTÖT

USKONNOLLI-
SET YHTEISÖT

Miten asiakkaat ohjautuvat
Radinetin toimintaan?



– Poliisin ohjaamana 10 henkilöä
– Itsenäisesti hakeutuneita 7 henkilöä
– Perheen tai omaisen ohjaamana 6 henkilöä
– Nuorisotoimen tai -työn ohjaamana 5 henkilöä
– Rikosseuraamuslaitoksen ohjaamana 5 henkilöä
– Sosiaalitoimen ohjaamana 4 henkilöä
– Järjestötoimijan ohjaamana 4 henkilöä
– Vastaanottokeskuksen ohjaamana 3 henkilöä
– Oppilaitoksen tai opiskelijaterveydenhoidon ohjaamana 2 henkilöä
– Uskonnollisen yhteisön ohjaamana 1 henkilö

– Ei ohjauksia esim. perusterveydenhuollosta,
mielenterveyspalveluista, päihdehuollosta tai työvoimapalveluista

Asiakasohjaukset Radinetiin



Via Vis
Oulu

Aggredi
Kuopio

Aggredi
Helsinki

RADINET
TOTEUTTAA

-MALLIN
MUKAISEN

TYÖSKENTELYN
ITSE TAI OHJAA

ASIAKKAAT
VÄKIVALTATYÖN

JÄRJESTÖÖN
JA MUIHIN
ASIAKKAAN
TILANTEEN

JÄRJESTYMISEN
KANNALTA

TARVITTAVIIN
PALVELUIHIN

KOKEMUS-
ASIANTUNTIJAT

MENTORIT



• Tarjoamme puolueetonta, luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta
järjestöpohjaista tukea yksilön pyrkiessä irtautumaan väkivaltaisesta
toiminnasta ja sitä tukevista ajattelurakennelmista; käytännön näkökulma.

• Väkivaltaisesta toiminnasta ja ajattelusta irtaantuminen, uusien toiminta-
ja ajattelumallien omaksuminen on mahdollista; toivon näkökulma.

• Väkivaltatekoja voidaan ennaltaehkäistä luotettavalla, ammattitaitoisella,
oikein kohdennetulla ja ajoitetulla, monialaisella yhteistyöllä; yhteistyön
näkökulma.

• Väkivallaton ja rikokseton elämäntapa on hyvän elämän perusta; eettinen
näkökulma.

• Ihmistä kunnioittava kohtaaminen, kuulluksi tuleminen oman elämänsä
asiantuntijana sekä myönteiset kokemukset osallisuudesta ja kuulumisesta
rakentavat osaltaan turvallisempaa yhteiskuntaa; osallisuuden näkökulma.

Vuolteen väkivaltatyö – toiminnan näkökulmia
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Väkivaltatyön päällikkö Jani Kaisto
Vuolle Setlementti ry

p. 044 786 1631
jani.kaisto@vuolleoulu.fi

Kiitos!
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