


LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALTAA KOHDANNEEN HOITO- JA PALVELUKETJU
Kaikissa vaiheissa kaikki havainnot dokumentoidaan

Systemaattinen puheeksi
ottaminen 

Huoli herää Käy läpi kartoituskysymykset
Tarkenna

Ei huolta, ei toimenpiteitä /
Aikuinen ei halua nyt palveluita > Anna auttajatahojen yhteystiedot ja/tai  uusi aika 
vastaanotolle >
mieti lastensuojelun tarve

LAPSEN 
LAIMINLYÖNTIÄ 

Perheohjaaja    

Opiskeluhuolto

Nuorisopsykiatria     

Perheneuvola    

Lastensuojelun 
konsultaatio

Lastensuojeluilmoitus

HENKISTÄ 
VÄKIVALTAA

Ohjaa keskusteluavun 
piiriin    

Tarjoa mahdollisuus uuteen 
vastaanottoaikaan

Lastensuojelun 
konsultaatio

AJANKOHTAISTA
FYYSISTÄ VÄKIVALTAA

Turvallisuuden varmistaminen, Turvakoti
Auta asiakasta turvasuunnitelman 
tekemisessä        

Tee palvelutarpeen arvio yhdessä asiakkaan kanssa tai 
lastensuojeluilmoitus, aina jos perheessä on alaikäisiä lapsia

Ohjaa asiakas lääkärin tarkastukseen

Tarjoa keskusteluapua   

LAPSI
Konsultoi poliisia
Ilmoita poliisille

AIKUINEN 
Kannusta rikosilmoituksen 
tekemiseen

KOKENUT AIEMMIN 
FYYSISTÄ 

VÄKIVALTAA

Ohjaa keskusteluavun 
piiriin, mikäli asia kaipaa 
käsittelyä

Mikäli edelleen lääkärin 
hoitoa vaativia vammoja, 
ohjaa lääkärin 
tarkastukseen

Lastensuojelun 
konsultaatio

SEKSUAALISTA 
VÄKIVALTAA

Ohjaa asiakasta PSHP:n 
Seksuaalista väkivaltaa 
kokeneen hoitoketjun 
mukaan

LOMAKE

LISÄTIETOA

YHTEYSTIEDOT
Viite: Heikkinen, P. 2019. Lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohdanneen hoito- ja 
palveluketju. Pirkkalan yhteistoiminta-alueen ennaltaehkäisevät terveyspalvelut. 
Terveydenhoitaja YAMK. Kliininen asiantuntija. Tampereen ammattikorkeakoulu.
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TUTKIMUKSEN KIIREELLISYYS JA HOITOTAHO LAPSEN 
PAHOINPITELYEPÄILYSSÄ

Viive  
pahoinpitelystä

Tutkimuksen 
kiireellisyys

Lähetä Tutkimuksen 
tavoite

Hoitoa vaativa vamma Päivystys Acuta/lastentautien poliklinikka

Vamman hoito ja dokumentaatio

Oikeuslääketieteelliset näytteet

< 7 vrk Päivystys Lastentautien poliklinikka

Vamman dokumentaatio ja hoito

Oikeuslääketieteelliset näytteet

7-21 vrk Seuraava päivä
Lastentautien poliklinikka 

Konsultoi lastenkirurgia 
(0331169150)

Vamman dokumentointi

> 3vko Kiireetön
Lähete lasten oikeuspsykiatrian 

työryhmä/somatiikka 
(050 5627886)

Paranevan tai parantuneen 
vamman dokumentointi

Lähde: Suikki, E. Erikoislääkäri. Somaattinen tutkimus lapsen kaltoinkohteluepäilyn selvittämisessä. 19.3.2019.



KIRJAAMINEN JA DOKUMENTOINTI

• Potilaskertomukseen kirjataan kaikki esille tulleeseen asiaan liittyvät merkinnät 
tavallisen perustyön tavoin.

• Tilannekuvaus on hyvä kirjata asiakkaan läsnä ollessa mahdollisimman tarkasti 
potilaskertomukseen.

• Kaikki vammat tulee kirjata tarkasti, niiden sijainti, koko, muoto, väri sekä muut 
havainnot.

• Vammat on hyvä valokuvata, mitta/läpinäkyvä viivoitin on hyvä 
havainnollistamaan vamman kokoa.


