
MARAK
MONIAMMATILLINEN RISKINARVIOINTIKOKOUS 



MARAKIN TAUSTA
MARAK alun perin kehitetty ehkäisemään perhesurmia

Perhesurmat ovat erittäin harvinaisia 
Useita uhreja vaatineita perhesurmia on tapahtunut Suomessa vuodesta 2003 lähtien yhteensä 19

Suuri osa tapauksista tapahtui vuosina 2011–2012, jolloin Suomessa rekisteröitiin 9 perhesurmaa 

Kaikki perhesurmat ovat yksittäistapauksia 

Teot poikkeavat muista henkirikoksista siten, ettei mukana ole välttämättä päihteiden ongelmakäyttöä

Suurimman osan perhesurmista tekevät miehet

Keskeisiä tekijöitä perhesurmien taustalla olivat parisuhteen ongelmat, eroaikeet, taloudelliset 
vaikeudet

Perhesurmat ovat yksittäisiä tapauksia, sosioekonominen tausta on yleensä aika monipuolinen



- MARAK (moniammatillinen riskinarviointikokous) on 
työskentelymuoto, jolla pyritään auttamaan parisuhdeväkivallan 
uhreja
- Lähtöisin Englannista
- Suomessa vuodesta 2010 lähtien, kymmeniä moniammatillisia 
työryhmiä ympäri Suomea tällä hetkellä
- THL koordinoi ja aloitti toiminnan Suomessa

MARAK- työskentelyyn sisältyy: 
1. Asiakkaan kanssa tehtävä riskinarviointi (lomake)
2. MARAK- työryhmän laatima turvasuunnitelma

-MARAK-työryhmien kokoonpano vaihtelee paikkakunnittain. 
-MARAK-työryhmät kokoontuvat noin 1x kk, työryhmässä käsitellään 
uudet asiakastapaukset sekä seurannassa olevat asiakastapaukset



Tampereen MARAK
o Käynnistetty 24.1.2017.

o Kokoontuu kerran kuukaudessa.

o Ei kriisityöryhmä.

o Työntekijä voi tuoda asiakkaan joko suoraan ryhmän sihteerille tai konsultoida ensin.

o Tampereen työryhmässä toimijoina ovat:

Aikuisten sosiaalipalvelut (Taru Herranen, puheenjohtaja, varajäsenenä Mari Selin-Kivenvuori )

Lähisuhdeväkivaltatyö (Noora Kannisto, sihteeri, varajäsenenä Mari Järvensivu )

Kotihoito- ja asumispalvelut (Tanja Leijokari-Olosundé)

Vastaanottotoiminta (Jenny Maaninka)

Mielenterveys- ja päihdepalvelut (Päivi Kiviniemi, varajäsenenä Pekka Salmela)

Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut (Marianne Aalto-Siiro varajäsenenä Minna Kuusela ja Terhi Huttunen)

Poliisi (Pekka Ylinen, varajäsen Jarmo Toikkanen)

Rikosuhripäivystys (Katja Sivill, varajäsen Marjo Pahkala)

Setlementti Tampere ry. (Anne Hellsten, varajäsenenä Satu Hintikka)

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. (Jenni Karsio, varajäsenenä Milka Suuniittu-Sakari)



Marakin tavoitteet:
Tunnistaa vakavan parisuhdeväkivallan uhrit

Parantaa uhrin turvallisuutta

Vähentää väkivallan seurauksia

Helpottaa avun tarjoamista

Ehkäistä väkivallan uusiutumista

Parantaa työntekijöiden välistä yhteistyötä

Helpottaa tiedon jakamista



MARAK-PROSESSI KÄYTÄNNÖSSÄ
1. TUNNISTA (kenelle täytetään)

2. RISKINARVIOINTI ( suostumuksen pyytäminen asiakkaalta – huom. ilmoitusvelvollisuudet)

3. LÄHETE MARAKIIN (yhteys MARAK-sihteeriin Noora Kannisto; Lähisuhdeväkivaltatyön 
sairaanhoitaja p. 050 306 2314 noora.kannisto@tampere.fi)

4. ASIAKKAAN TURVASUUNNITELMA JA TUKIPALVELUT

5. TIETOJEN KERUU (sihteeriltä tiedoksi työryhmälle 8 päivää ennen kokousta, yksikön omat tiedot) 

6. MARAK JA TIETOJEN VAIHTO 

7. TOIMENPIDESUUNNITTELU (miten turvallisuutta voidaan parantaa, kuka toteuttaa)

8. SEURANTA (vastuuhenkilö ottaa yhteyden uhriin, toimenpiteiden seuranta)

9. JÄLKISEURANTA (uusi väkivallan teko)

mailto:noora.kannisto@tampere.fi

