MARAK Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluverkossa
Diat perustuvat THL:n Martta Octoberin MARAK työryhmän koulutukseen 20.4.2022
(lupa kopiointiin kysytty)
Minna Hynynen Kuopion kaupunki, Ankkuri ryhmä
Tiina Mikkonen-Reponen POSOTE20, tulevaisuuden sotekeskus/perhekeskus – kapene
Katja Tarkiainen Kuopion turvakodin sosiaalityöntekijä, Kuopion MARAK työryhmän pj.

Mikä MARAK ON?
MARAK (moniammatillinen riskinarviointikokous) on työskentelymuoto, jolla pyritään
auttamaan vakavan/toistuvan parisuhdeväkivallan uhreja

Meitä kaikkia velvoittaa eri säädökset ja lait puuttumaan parisuhdeväkivaltaan

MARAK työskentelyn tavoitteet ja hyödyt
MARAK tavoitteet

Työskentelyn hyödyt uhrille
•

Väkivallan vakavuus selkeytyy

•

• Tunnistaa vakavan parisuhdeväkivallan uhrit

Avun saanti helpottuu

•

Tukihenkilö

• Ehkäistä väkivallan uusiutumista

•

Eri ammattialojen tarjoamat palvelut

• Parantaa uhrin turvallisuutta

•

Apua myös lapsille

• Parantaa työntekijöiden välistä yhteistyötä

• Vähentää väkivallan seurauksia

Hyödyt työntekijälle
•

Väkivallan vakavuus selkeytyy

• Helpottaa tiedonjakamista

•

Jaettu vastuu uhrista ja lapsista

• Helpottaa avun tarjoamista

•

Tiedonvaihto helpottuu

•

Töiden päällekkäisyys vähenee

•

Työmäärä vähenee

Riskinarvioinnin tarkoitus
•
•

MARAK-riskinarviointilomakkeen avulla on tarkoitus kartoittaa väkivallan
uhreista ne, jotka ovat korkeassa riskissä kohdata väkivaltaa uudelleen
Riskitekijät liittyvät uhrin elämäntilanteeseen ja koetun väkivallan
ulottuvuuksiin. Jos lomakkeen 24 kysymykseen kertyy kyllä - vastauksia 14 tai
enemmän, osoittaa se väkivallan riskin merkittäväksi.

Jos kyllä vastauksia on yksi ja se jo kertoo korkeasta riskistä, on ohjaus MARAK
työryhmään aiheellinen.
Tutustuthan ohjeisiin kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan
vastaisen toiminnan järjestämiseksi.

MARAK-työskentelyn vaiheet
1)

2)

3)

4)

Työskentely alkaa siitä, kun uhri tunnistetaan ja hän ilmoittaa
ammattilaiselle/viranomaiselle kokemastaan väkivallasta tai
sen uhan alla elämisestä.

1. tunnista uhri

Tämän jälkeen uhri käy ammattilaisen/viranomaisen kanssa
luottamuksellisen keskustelun tilanteestaan. Keskustelun
aikana täytetään riskinarviointilomake, jonka lopputulos
kertoo, onko hän korkeassa riskissä joutua vakavan väkivallan
uhriksi.

3. ohjaus MARAK:iin

Jos korkean riskin uhka täyttyy, ohjataan tapaus uhrin
suostumuksella MARAK -työryhmän käsiteltäväksi ->
työntekijä ottaa yhteyttä MARAK työryhmän sihteeriin ja
toimittaa lomakkeen hänelle. Työntekijä voi tarjoutua
asiakkaalle tukihenkilöksi mukaan työryhmän tapaamiseen.

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

2. riskinarviointi ( täytä riskienarviointilomake ja suostumuslomake)

4. tietojen keruu työryhmässä
5. MARAK kokous ja tietojenvaihto
6. toimenpidesuunnittelu
7. seuranta
8. jälkiseuranta
Tarvittavat lomakkeet:
• MARAK riskienarviointilomake
• MARAK-suostumuslomake Pohjois-Savon läntinen alue (thl.fi)
• THL_henkilokohtainen_turvasuunnitelma_A4.indd

MARAK työryhmien kattavuus Pohjois-Savossa
Tällä hetkellä tulevalla hyvinvointialueella on
toiminnassa viisi MARAK työryhmää
Varkaudessa, Iisalmessa, Siilinjärvellä, PohjoisSavon läntisen alueen ja Kuopiossa.

Varkauden MARAK työryhmän alueeseen on
kuulunut myös Joroinen ja Iisalmen alueeseen
Kiuruvesi ja Lapinlahti, Pohjois-Savon läntisen
alueen työryhmä palvelee Keitelettä,
Rautalampia, Suonenjokea, Pielavettä, Tervoa ja
Vesantoa)

Katja Tarkiainen
Vastaava sosiaalityöntekijä Kuopion turvakoti
puh. 017183393

katja.tarkiainen@kuopio.fi

Minna Tuovinen
Sairaanhoitaja

Kiitos!

Poliisin monialainen Ankkuriryhmä/Kuopion kaupunki

puh. 044 7186396
minna.tuovinen@kuopio.fi

Tiina Mikkonen-Reponen
Ammatillinen lähiesihenkilö/kapene / P-S läntinen alue

POSOTE 20/perhekeskus
puh. 040 6241813
tiina.mikkonen-reponen@pielavesi.

