
Rinnakkaissessio lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisystä  
 
Puheenjohtajana toimi erikoissuunnittelija Saija Sambou rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöstä.  
 
Vantaan kaupungin lastensuojelun koordinaattori Maija Uramo esitteli Vantaan perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan toimintamallia. Asia on tarkoitus vietä valtuustoon syksyn aikana. Perhe- ja 
läheissuhdeväkivalta, yhdessä lasten ja nuorten turvallisuuden kanssa, on yksi kahdeksasta 
päätoimintalinjasta Vantaan turvallisuussuunnitelmassa. Vantaan poikkihallinnollinen perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ehkäisyn työryhmä on toiminut jo muutaman vuoden ajan. 
 

Sosiaalityöntekijä Pia Johansson kertoi Vantaan MARAK-toiminnasta. Kyseessä on Britanniassa kehitetyn 
Marac-mallin Suomeen sovellettu versio, joka käynnistettiin kolmen paikankunnan pilottina vuonna 2010. 
Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymän sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan MARAK-toimintamalli 
otetaan pilotoinnin tulosten perusteella kattavasti käyttöön koko maassa. Kokemukset pilotoinnista ovat 
olleet hyviä, ja Marak-työryhmän toimivat tällä hetkellä noin 15 paikkakunnalla. Niiden toiminta-alueella 
asuu noin neljäsosa Suomen väestöstä. Nimi MARAK tulee sanoista MoniAmmatillinen 
RiskinArviointiKokous. Menetelmällä pyritään tunnistamaan vakavan perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreja ja 
etsimään heille monen toimijan voimin apua väkivallan katkaisemiseksi.  
 
Vantaalla MARAK on käynnistynyt vuonna 2012. Vantaan Marak-ryhmässä ovat edustettuina mm. 
rikosuhripäivystys, poliisi, perheneuvola, aikuissosiaalityö, terveyspalvelut, päihdepalvelut, seurakunnat, 
turvakoti, maahanmuuttajapalvelu, lastensuojelu, poliisin sosiaalityöntekijä, sosiaalityö ja kriisipäivystys.  

Vantaan Marak-toiminnan erikoisuus on se, että asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua oman 
asiansa käsittelyyn Marak-työryhmän kokouksessa, kun useimmilla muilla Marak-paikkakunnilla asiakas ei 
ole läsnä työryhmän kokouksessa. Johanssonin mukaan asiakkaan mukana olosta on myönteisiä 
kokemuksia. Se takaa mm, että käytettävissä on ajantasaisin tieto asiakkaan kokemuksista.  

Toimenpiteitä, joihin Marak-käsittelyn perusteella on Vantaalla päädytty, ovat muun muassa 
lähestymiskiellon hakeminen, turvakielto, tukihenkilö ja ohjaus turvakotiin. 

Keskustelussa tuli esille muun muassa se, että Marak-toiminnassa on suurempi tarve tukihenkiöille kuin 
mihin on mahdollista vastata. Britanniassa itsenäinen, ammatillinen tukihenkilö on olennainen osa Marac-
toimintaa, ja se on myös paremmin resursoitu. Rikosuhripäivystyksen aluejohtaja Jenni Lehtonen kertoi 
työryhmässä rikosuhripäivystyksen erilaisista työmuodoista.  
 
Toiminnanjohtaja Burhan Hamdon Hakunilan kansainvälisestä yhdistyksestä kertoi maahanmuuttajien 
keskuudessa tehtävästä työstä lähisuhdeväkivaltaa vastaan. Naisten, lasten ja perheiden käytettävissä on 
mm toimintakeskus, jossa järjestetään keskustelutilaisuuksia ja tarjotaan neuvoja väkivallan ehkäisemiseksi.  
 
Linkki THL:n Marak-sivustoon: http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/menetelmat/marak 
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