
MARAK - moniammatillinen riskinarviointi 

 MARAK on Englannista lähtöisin oleva menetelmä, jolla pyritään auttamaan vakavaa 

parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. Ideana on laatia 

moniammatillisessa työryhmässä väkivallan uhrille tai uhan alla elävälle henkilölle 

turvasuunnitelma ja tätä kautta parantaa tämän turvallisuutta. 

 MARAK on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat vakavaa parisuhdeväkivaltaa tai elävät sen uhan 

alla. Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista, myös kunniaväkivaltatapaukset 

soveltuvat käsiteltäviksi. Väkivallan harjoittaja voi olla nykyinen tai entinen avio-/ avopuoliso tai 

seurustelukumppani. 

 Tavoitteena on, että parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu ja että uhri saa tarvitsemansa avun 

ammattilaisilta/viranomaisilta yhdellä ilmoituksella mahdollisimman helposti, nopeasti sekä 

yksinkertaisesti. 

 

 TYÖSKENTELYN VAIHEITA 

1. Työskentely alkaa siitä, kun uhri ilmoittaa ammattilaiselle/viranomaiselle kokemastaan väkivallasta 

tai sen uhan alla elämisestä. 

2. Tämän jälkeen uhri käy ammattilaisen/viranomaisen kanssa luottamuksellisen keskustelun 

tilanteestaan. Keskustelun aikana täytetään riskinarvioinninlomake, jonka lopputulos kertoo, onko 

hän korkeassa riskissä joutua vakavan väkivallan uhriksi. 

3. Jos korkean riskin uhka täyttyy, ohjataan tapaus uhrin suostumuksella MARAK -työryhmän 

käsiteltäväksi 

4. Työryhmä laatii uhrille turvasuunnitelman ja uhri saa tuekseen tukihenkilön prosessin ajaksi. 

 MIKSI PAIKALLISUUS ON TÄRKEÄÄ – MILLAISIA TURVASUUNNITELMAN TOIMENPITEITÄ 

 uhrille ja hänen lapsilleen järjestetty paikka turvakodista 

 uhrille annettu keskustelu- ja vertaistukea 

 uhria autettu taloudellisten kysymysten kanssa, mm. uuden asunnon hankkiminen 

 tekijää kohtaan haettu lähestymiskielto ja tehty rikosilmoitus tapahtumista 

 Esimerkkejä tukihenkilön tarjoamasta avusta: 

 auttaa käytännön asioissa, mm. asioidessa virastoissa ja laitoksissa 

 tukee ja motivoi muuttuvassa elämäntilanteessa 

 tuo MARAK- työryhmälle tietoon toiveesi turvasuunnitelman tekoa varten kulkee rinnalla koko 

työskentelyn ajan 

Työskentelystä on ammattilaisen kannalta katsoen paljon hyötyä. Moniammatillinen työ tuo 

ammattilaiselle uutta näkemystä siitä, millä tavoin samaa työtä tekevät eri alojen ammattilaiset sekä 

viranomaiset pystyvät auttamaan väkivallan uhreja. Työskentely myös vähentää työmäärää, sillä 

päällekkäisten töiden tekeminen vähenee ja tiedonvaihto ammattilaisten ja viranomaisten välillä sujuu 

helpommin. Työskentelystä saadaan myös suoraa palautetta siitä, onko väkivallan uhri saanut 

tarvitsemaansa apua ja riittävästi tukea. 

 


