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PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAA KOKENEEN POTILAAN 
KOHTAAMINEN, HAASTATTELU JA OHJAAMINEN

• Kohtaaminen
- Huomioi, että saatat olla ensimmäinen viranomainen, jolle 

potilas kertoo väkivallasta
- Muista, että potilaan tilanteeseen sopimaton käytös saattaa 

johtua mm. päihtymyksestä, shokkireaktiosta ja / tai traumati-
soitumisesta

- Kerro potilaalle mitä teet ja miksi
o miksi haastatellaan
o miksi on tärkeää katsoa vaatteiden alle
o minkä vuoksi valokuvataan

• Haastattelu
- Kysy väkivallasta suoraan – myös seksuaalisesta 

väkivallasta
- Älä syyllistä potilasta - ota kielteinen kanta väkivaltaa 

vastaan
- Kysy potilaalta lapsista: missä olivat väkivallan 

aikana, missä ovat nyt ja kenen kanssa - kerro, että 
sosiaaliviranomaisiin ollaan yhteydessä, kun kotona esiintyy 
väkivaltaa

• Ohjaaminen
- Keskustele potilaan kanssa väkivallan yleisyydestä ja 

vaikutuksista
o kerro potilaalle, että väkivallalla on taipumus 

toistua ja raaistua 
- Anna rohkaisevaa palautetta väkivallasta kertomisesta

o älä kuitenkaan odota potilaalta nopeita ratkaisuja 
– madalla kynnystä hakea apua uudestaan

- Anna potilaalle mukaan yhteystietoja alueellisista 
auttajatahoista 

- Kannusta rikosilmoituksen tekoon – perhe- ja lähisuhde-
väkivalta on rikos
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OHJE SAIRAUSKERTOMUSMERKINTÖJÄ VARTEN PAHOINPITELY- 
TAPAUKSISSA

Käytä apuna pahoinpitely- ja kehokarttalomaketta
       1.       Kuvaus tapahtuneesta

- Mitä, missä, milloin  mahdollisimman tarkasti pvm / klo / paikka
- Vamman aiheuttaja potilaan kertoman mukaan 

o nimi ja suhde potilaaseen.                                               
o jos tuntematon/-mat   lukumäärä / sukupuoli / kansalaisuus

- Tekotapa / uhkailu 
o millä, miten, mihin ja kuinka monta kertaa (kerran / x 

useasti...)
o mainitse myös mahdollinen astalo sekä
o uhrin asento väkivallan tekijää nähden (seissyt / ollut 

maassa...)
2. Esitiedot
- Potilaan henkilöllisyyden toteamistapa ja esitietojen lähde
- Miten / millä / kenen kanssa potilas saapunut hoitavaan yksikköön
- Annettu ensiapu / ensihoito tapahtumapaikalla (kts. ensihoitokertomus)

o oliko poliisi paikalla / rikosilmoitus tehty? 
3. Nykytila
- Tutkimusaika
- Fyysinen tila (raskaus, liikuntarajoitteisuus, tila promilleihin nähden)
- Psyykkinen tila (huomioi potilaan sokkireaktio ja tila suhteessa 

promilleihin)
o mainitse potilaan kertoma mahdollinen huumausaineiden / 

lääkkeiden käyttö
- Todetut vammat: kuvaile/mittaa

o vammatyyppi / pituus / leveys / syvyys / halkaisija / ikä / 
muoto / suunta 

o käytä apuna kehokarttaa ja valokuvaa niin, että myös mitta 
näkyy kuvissa

o jos vammoja useita, voit mainita tekstissä kts. kehokartta ja 
valokuvat 

o myös ei-hoitoa vaativat vammat dokumentoidaan 
sairauskertomukseen /  kehokarttaan / valokuvataan

4.   Ota kantaa
- Oliko tekotapa tai vamma/-t mahdollisesti henkeä uhkaavia
- Onko ristiriitaa anamneesin ja kliinisten löydösten välillä 

o vammojen syntymekanismi / vammojen ikä
- Jääkö mahdollisia kosmeettisia tai toiminnallisia haittoja 

o tarvitseeko uudelleen arvioinnin myöhemmin pysyvistä 
haitoista 

o mainitse, jos pysyviä haittoja ei voi arvioida tässä vaiheessa
- Mahdolliseen työkyvyttömyysajan  pituuteen
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