
MARAK 31.1.  

 

9.00   Aloituspuheenvuoro 

          Sirkku Mehtola, VIOLA ry. 

 

9.15   LÄHISUHDEVÄKIVALTA UHRIN 

          TEKIJÄN, LAPSEN JA LÄHEISEN 

          NÄKÖKULMASTA. VIOLA ry. 

9.15    Pia Marttala  

10       Tauko 

10.15  Sirkku Mehtola 

11       Kari Hallikainen 

 

11.30 Lounas, omakustanne 

 

12.30 Marak –mallin esittely 

          Kehittämispäällikkö Minna Piispa ,THL 

 

14.00 Kahvi, omakustanne 

14.30 VARJO –hankkeen ja Mikkelin MARAK 

toiminnan esittely Jaana Kinnunen 

 

15.15 Keskustelu, päivän päätös 15.30 

 

 

 

 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi
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SEMINAARIN MATERIAALI 

 

• Luennoitsijoiden diat soveltuvin osin 

    www.varjohanke.fi 

 

    Video:  ”Sanoin että näin pahaa unta” 

     info@kvinnojour.com 

http://www.varjohanke.fi/


  
VARJO- hanke 2012- 2017 
Eron jälkeisen väkivaltaisen vainon 
kohteena elävien perheiden turvallisuuden 
lisääminen ja vainoamisen ennaltaehkäisy 
 - Mikkeli ja Oulu 
 
Perheiden turvallisuuden lisääminen, 
toimintakyvyn ylläpitäminen,  
ennaltaehkäisevä työ/ näkökulma 
 
Työmallien ja palvelujen kehittäminen 
  
kokijat, tekijät, lapset, läheiset,                   
 
Viranomaisyhteistyö, koulutus, konsultointi 
 
vaikuttamistoiminta, tutkimusyhteistyö 
 
 OTA YHTEYTTÄ! 
 
 
 
  
 



  
 
 

Mikkeli 
 
Yksilötapaamiset 
 
Vainoa kokeneiden lasten ryhmä 
Jatkotyöskentely  äiti + lapset 
 
Vainoa kokeneiden naisten ryhmä 
Prosessi meneillään 
 
Vankilahaastattelut , vainon tekijät 
 
Läheishaastattelut 
 
Tapaamiskäytännöt/ vainotilanne 
 
Digitaalisen vainon käsikirja 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Johtoryhmä 

Pj. Pauliina 
Viitamies 

Tutkimuksen 

tukiryhmä 

Ohjausryhmä 
Mikkeli 

Pj. Eija Liimatta 

Ohjausryhmä Oulu 

Pj. Milla 
Kynkäänniemi 

VARJO 



  
 

• VAINOAMINEN  Rikoslaki 25 luku 7 a  1.1.2014 

 

• Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa 
yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla 
tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, 
että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa 
pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei 
teosta muulla laissa säädetä yhtä ankaraa tai 
ankarampaa rangaistusta vainoamisesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi. 

https://www.ray.fi/sites/default/files/emmi_mediabank/RAY_Tukee_RGB_300dpi.jpg


• Vainoaminen on uhkaamista, seuraamista, 
tarkkailemista ja yhteyden ottamista uhriin 
ja/tai hänen läheisiinsä. Se on tavoitteellista 
ajasta ja paikasta riippumatonta toimintaa, 
jonka pyrkimyksenä on kontaktin saaminen tai 
uhan tunteen luominen uhrissa. 
Rikosoikeudellisesti vainoamista voidaan 
tarkastella sen tekotapojen luonteen ja 
oikeudettomuuden perusteella sekä niiden 
aiheuttaman pelon tai vaaran tunteella. 
(www.finlex.fi/>7.1.2014.) 

 

http://www.finlex.fi/>7.1.2014
http://www.finlex.fi/>7.1.2014


 

- Vainoajista  entiset puolisot ovat kaikkein 
väkivaltaisimpia. Läheinen suhde antaa 

mahdollisuuden erityiseen haavoittamiseen;  
tiedetään ”heikot kohdat” elinpiiri, 

salasanat, läheiset 
*** 

- Auttamisjärjestelmissä  entistä puolisoa  on 
vaikeampi uskoa vainoajaksi kuin esim. 

vierasta vainoajaa 
*** 

- Yhteiset lapset laajentavat vainon 
mahdollisuuksia  

*** 
 

Vaino 



Riitta Hannus  & Jaana Kinnunen 
2013 

Miten vaino eroaa ”normaalista” 
parisuhdeväkivallasta? 

• Väkivallan kokija ei vapaudu, vaikka jättäisi väkivaltaisen kumppaninsa. 
 
• Äärimmillään vainottu perhe voi jatkaa normaalia elämää ainoastaan 

menemällä maan alle. 
 

• Laajenee usein koskemaan myös vainotun omaisia ja läheisiä. 
 

• Kodin lisäksi vainoa ilmenee julkisilla paikoilla, työpaikoilla, kouluissa, 
päiväkodeissa, leikkipaikoilla, jne… 
 

• Vaino voi pitää sisällään tekoja, jotka yksittäisinä  tapahtumina tai tekoina 
eivät  ole sinänsä rikoksia, tai välttämättä  edes väkivaltaa, mutta 
intensiteetin kasvaessa teot muodostavat prosessin,  joka on uhrille 
väkivaltaista. 
 
 

  



  
 

 

VAINOTTU – IDEAALIUHRI VAI JOTAIN MUUTA? 

  

Yksilön ongelmasta tulee sosiaalinen ongelma 
vasta sitten, kun sille on riittävästi 
puolestapuhujia. 

 Päivi Honkatukia 2011, 55 
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 Mikkelin työryhmän kokoonpano  

5.6.2014 THL 11 

MARAK- 

ryhmä 

Poliisi 
Lastenvalvoja 

Sosiaali- 

päivystys/ TURVAKOTI 

 AIK.SOSIAALITYÖ/ 
MAAHANMUUTTO 

A-klinikka 

MIKALO & 

MIKKELIN 
KAUPUNGIN 

ASUNTOTOIMI 

Lastensuojelu 
VIOLA ry. 

Perheasiain-
neuvottelu-

keskus 

 kriisikeskus/ RIKU 

TK/ sos.tt + 
lääkäri 

Rikosseuraamus 

Kotihoito 

Akuuttitr.? 

11 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi


 
 
 
 

 MARAK Mikkelissä 
 

Toiminta alkoi 26.9 MARAK –työryhmän koulutuksella 
 

Kokouksia  3 
  

Asiakastapauksia 4 
 

Tunnelmat: 
Olemme alussa – opiskelua 

Yhteistyötä kannattaa tehdä, tärkeää puhua väkivallasta 
Tukihenkilötoiminta käynnistynyt  Kriisikeskus/ RIKU 

Työryhmään voi myöhemmin tulla myös asiakas 
Asiakaskommentteja ei vielä tarkemmin tiedossa 

 
 
 
 
 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi


ASIAKASTILANNE 
* 

Täytä lomake/ arvioi tilanne/ KYSY JOS EPÄVARMA OLO / Tarjoa tukihenkilö 
* 

Vie yhdyshenkilölle (ei vielä kaikissa paikoissa) / toimita MARAK sihteerille 
Pohdi, haluatko itse tulla työryhmään esittelemään tapauksen/ 

yhdyshenkilö 
KÄYTÄNTÖ VOI VAIHDELLA TOIMIPISTEITTÄIN  

* 
Asian käsittely 

 
* 

Asiakkaan informointi   (Sovitaan kokouksessa) 
 

*  
Jatkotoimenpiteet 

* 
Seuranta 

 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi


 
 

 
YHDYSHENKILÖJÄ TARVITAAN ERI TOIMIPISTEISIIN 

Yhdyshenkilö kokoaa toimipisteen lomakkeet , toimittaa ne 
MARAK sihteerille ja tarvittaessa voi myös esitellä tapauksen. 

 
 MARAK LOMAKKEET LÄHETETÄÄN/lisätietoja: 

VIOLA –väkivallasta vapaaksi ry./ Jaana Kinnunen 
Savilahdenkatu 24, 50100 MIKKELI 

 
jaana.kinnunen@viola-vakivallastavapaaksi.fi 

puh. 044- 33 65 334 
KIITOS! 

 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi


 


