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MITEN KAIKKI ALKOI? 

- Tarvekartoitus, mitä haetaan 
- Sopiva työhistoria Marak työryhmään 
- Kiinnostus asiaan ja halu olla mukana 

auttamassa 
- Luotiin pelisäännöt ja ilman aitoja tilanteita ei 

voida tietää miten onnistumme 
- Tilanteen koittaessa toimitaan sovitun 

sapluunan mukaan yhteistyössä 



LÄHESTYMISKIELTO 

- Parisuhde päättynyt ja toinen osapuoli ei sitä 
halua uskoa 

- Käräjätuomari Eeva Hyötylä (Länsi-Savo 30.9.) 
- Suojaa heikompaa osapuolta 
- Ei saa ottaa yhteyttä, ei tavata, seurata tai 

tarkkailla. Myös kielto oleskella tietyllä alueella 
(laajennettu lähestymiskielto) 

- Päihteet, mielenterveysongelmat 



TOIMINTAMALLI 

- Tilannekartoitus ja sisäinen palaveri 
- Sovitaan roolijako  
- Uhatun haastattelu kahden kesken 
- Tarkka tilanneselvitys uhatulta 
- Kokonaiskuvan muodostaminen 
- Pyritään saamaan tarkka kuvaus tekijän 

toimintamallista, käyttäytymisestä yleensä, 
päihteistä, vaarallisuudesta, vahvuuksista, 
heikkouksista jne.  



POLIISIYHTEISTYÖ 

- Tilannekartoituksen jälkeen aina neuvottelu 
paikallispoliisin kanssa 

- Varo-osoitteeksi hätäkeskukseen 
- Poliisin työturvallisuus 
- Tilanteen vakavuus 
- Uhkaajasta profiili mikäli saatu luotua 
- Poliisilla yleensä paljon tietoa uhkaajan 

entisyydestä 



LUOTTAMUS 

 
- Saavutettava molemminpuolinen luottamus 
- Ilman luottamusta voidaan tilanteen eteenpäin 

vieminen keskeyttää 
- ”Sinun on luotettava minuun ja minun sinuun” 
- Ei virkamies eikä auktoriteetti 
- Katolinen pappi / asianajaja... 100 % 

vaitiololupaus kaikesta esiin tulevasta  



TAUSTAT 

- Huomioitava autettavan tausta 
- Saattaa olla romanitausta, muslimitausta jne. 
- Selvitettävä taustaan liittyvät kulttuurierot ja ne 

tulee ottaa huomioon kokonaisuutta 
arvioitaessa ja niitä on kuinnioitettava 

- Netistä löytyy tietoa eri kulttuureiden piirteisiin 
- Helpottaa turvaamista kun tunnet vastustajan 

ajatusmaailmaa 



MITÄ KEINOJA TURVATA 

- Turvakodin kanssa on oltava hyvä yhteistyö 
- Asumiseen liittyvät seikat, onko asiakas 

pidettävä piilossa vai voiko kulkea vapaasti? 
- Onko asunto maantasalla vai kuudennessa 

kerroksessa? Onko asunto maalla vai 
taajamassa?  

- Keneen voidaan pitää yhteyttä 
luottamuksellisesti vai kannattaako pitää 
keneenkään edellisestä elämästä?  



- Taloudelliset resurssit ja vaara-analyysi 
- Saavutettava järkevä tasapaino korkean/

riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi  
- Suojauksella tarkoitus antaa aikaa poliisille 

saapua paikalle 
- Ovien vahvistukset, turvalukot, turvahuone  
- Kuitenkin koti 



TÄRKEÄÄ 

TURVALLISUUDEN TUNTEEN SAAMINEN ON 
TÄRKEINTÄ 

- Ei voi koko aikaa elää pelossa  
- Oltava joku paikka missä voi tuntea olevansa 

turvassa ja kodissa 
- Henkinen hyvinvionti ei kauaa kestä ilman 

turvallisuuden tunnetta 
- Teknisten ratkaisujen mahdollisuus rajallinen, 

taloudelliset kriteerit luovat keinot 



TEKNISET LAITTEET 

- Rajaton määrä erilaisia laitteita 
- Mikä on tarkoituksen mukaista? 
- Helppokäyttöisyys esim. turvapainikkeessa 
- Helppo ladattavuus 
- Helppo ottaa mukaan taskuun (koko) 
- Testaukset säännöllisesti 
- Pakenemisen harjoittelu ja mielikuvaharjoitukset 

valmistavat pahimpaan 



EHDOTON EDELLYTYS 

ONNISTUMISEN EHDOTON EDELLYTYS ON 
KAIKKIEN AUTTAVIEN OSAPUOLTEN 
SAUMATON YHTEISTYÖ. 

 
SAMA PÄÄMÄÄRÄ KAIKILLA JA UHRI 

KESKIÖSSÄ 



 
 
 

KIITOS 
 
 


