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Mikkelin turvako.
• 7-paikkainen akuu.n väkivaltatyön yksikkö, jossa
työskentelee 7 ohjaajaa ja sosiaalityöntekijä 50%:n
työpanoksella
• Toiminut vuodesta 2015 alkaen, yksi Suomen 19:sta
turvakodista
• Turvako.in voi hakeutua kuka tahansa mistä päin tahansa,
palvelu on asiakkaalle maksutonta eikä maksusitoumusta
tarvita
• Ensimmäisenä vuonna asiakkaita 80, tänä vuonna (11.10.
mennessä) 102, asiakkaat eri puolilta Suomea
• Vaino ja eriJäin vakava väkivalta tulosyynä suurella osalla
asiakkaita

Turvako.työskentelyn tavoiJeena
vainon loppuminen
• Fyysisen turvallisuuden takaaminen jo
turvako.asumisen aikana turvakodin
puiJeiden lisäksi: esim. liikkuminen, kenelle
kerrotaan turvakodissa olosta, erityishuomio
lapsiin ja lasten arkeen!
• Vainotekojen torjuminen: mm. puhelin,
sähköpos., sosiaalinen media
• Mahdollinen rikosilmoitus, osoiJeen
salaaminen, lähestymis- tai turvakielto

Vainon uhrin auJaminen turvakodissa
• Vainon tunnistaminen ja eroJaminen! Mm maraklomakkeiston ja muiden .lanneJa kartoiJavien lomakkeiden
avulla (digitaalinen vaino), haastaJelemalla ja arvioimalla
• Kriisityö ja psykososiaalinen tuki, ohjaus ja neuvonta (aikuiset
ja lapset), jatkosuunnitelmien laa.minen
• Yhteys tekijään ja hänen ohjaamisensa sopivan avun piiriin
– Arvioidaan tapauskohtaises.; miten ja milloin - vai ei
ollenkaan?
• Jatkotuki ja turvasuunnitelma turvakodin jälkeiselle ajalle
– Kodin ja liikkumisen turvallisuus (Mikkelin alueella esim.
turvalaiJeet), suunnitelma hätä.lanteiden varalta

Haasteet
• Olinpaikan pysyminen salassa turvako.jakson aikana ja sen jälkeen
– Esim. eri viranomaisissa asioitaessa .eto voi lipsahtaa tai asiakas paljastaa
sen vahingossa itse (mm. sosiaalinen media)
– Vainoajat usein sosiaalises. taitavia asioidessaan viranomaisissa ja
hankkiessaan .etoja uhrista

• KulJuuriset erityispiirteet (mm. maahanmuuJajat, romanit,
huumepiirit)
• RiiJävän turvallisuuden takaaminen turvako.jakson jälkeen, mm.
kodin puiJeet ja sijain.
• Lapset: päivähoito, koulu, tapaamiset jne.
• Uhrin auJamisverkoston .etämys ja ymmärrys vainon
erityispiirteistä, ”eron jälkeisen riitelyn” ja oikean vainon
eroJaminen, vainoa ei aina oteta tosissaan
• Vainon toteennäyJäminen välillä haastavaa

Arkityössä opiJua:
• Uhri itse yleensä paras asiantun.ja .lanteessaan
arvioimaan esim. sitä, mitä voi pahimmillaan
tapahtua, miten vainoaja toimii, miten pystyy
tältä suojautumaan - vaikka keinot eivät aina
uhrin irtautumisen kannalta järkeviä olisikaan
(esim. yhteydenpito tekijään) tai tämän lähipiiriin
à Kuuntele uhria!

