PÄÄKIRJOITUS

Elisa Hackenberg, Ville Sallinen ja Virve Koljonen

Tapaturmapäivystyksissä hoidetut parisuhdeväkivallan uhrit tarvitsevat selkeän hoitoketjun

Parisuhdeväkivallan uhrien riski joutua
uusintaväkivallan ja henkirikoksen uhriksi
on suurentunut

J

oka kolmas länsimaalainen kokee elinaika poikkeuksellisen yksityiskohtaisen kuvan teh
naan fyysistä parisuhdeväkivaltaa tai sen dystä väkivallasta ja siitä aiheutuneista vam
uhkaa (1,2). Vaikka vain pieni osa pahoin moista (10,12). Vaikka perusterveydenhuol
pitelyistä johtaa fyysisiin vammoihin tai vaatii lossa todetut vammat olivat tyypillisesti lieviä,
terveydenhuollon arviota, kuolee Suomessa esimerkiksi ruhjeita ja mustelmia, oli 60 % poti
vuosittain 7–24 naista ja 0–6 miestä parisuhde laista kokenut vakavaa väkivaltaa ja joka toisella
väkivallan seurauksena (3).
oli vähintään yksi tulevan hen
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Tilanteen vakavuudesta huoli
uhreista ohjattiin jonkinmusten mukaan uhrit hake
matta alle 20 % ohjattiin jon
laiseen tukipalveluun
vat yleensä ensisijaisesti apua
kinlaiseen tukipalveluun, tyy
terveydenhuollosta (4,5). Parisuhdeväkivallan pillisesti lastensuojeluun, ja vain 1 % potilaista
aiheuttamiin vammoihin hoitoa hakevilla on oli asiakirjojen mukaan menossa turvakotiin.
30 %:n riski joutua uudelleen pahoinpidellyik
Erikoissairaanhoidossa hoidetuilla potilailla
si seuraavan vuoden aikana. Yhdysvaltalaisessa todettiin vakavia ja jopa henkeä uhkaavia vam
tutkimuksessa parisuhdeväkivaltaan menehty moja (10). Aiempien tutkimusten perusteella
neistä joka viides haki hoitoa parisuhdeväkival parisuhdeväkivallasta on katsottu aiheutuvan
lan aiheuttamiin vammoihin henkirikosta edel vammoja lähinnä pään, kasvojen ja yläraajojen
täneen vuoden aikana (6,7). Tulevaa henki alueelle, ja parisuhdeväkivallan uhrien on aja
rikosta ennustavia riskitekijöitä ovat aiemman teltu olevan pääasiassa nuoria ja keski-ikäisiä
pahoinpitelyn lisäksi muun muassa entisen naisia. Omassa aineistossamme vakavia vam
puolison tekemä tai eroon liittyvä pahoinpitely, moja todettiin kuitenkin kaikissa kehonosissa,
kuristaminen, aseen käyttö pahoinpitelyssä, pa ja potilailla oli tyypillisesti useita samanaikaisia
hoinpitely raskauden aikana ja tappouhkaukset vammoja eri puolilla kehoa. Niin perustervey
(8,9).
denhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakaan
Tutkimusryhmämme kävi läpi 175 Helsingin ei erottunut ”tyypillistä parisuhdeväkivallan
tapaturmapäivystyksissä hoidettua parisuhde uhria”, vaan potilaiden joukossa oli kaikenikäi
väkivallan uhria yhden vuoden ajalta. Potilaista siä naisia ja miehiä. PAKE-lomakkeen käyttö
146 hoidettiin perusterveydenhuollossa ja 29 erikoissairaanhoidossa vaihteli, ja siksi vam
erikoissairaanhoidossa (10,11).
moihin johtanut väkivalta oli usein kuvattu
Helsingin perusterveydenhuollon tapatur puutteellisesti.
mapäivystyksissä rutiinimaisesti käytetty Pa
Terveydenhuollon tehtävä on tunnistaa pa
hoinpitely ja kehokartta ‑lomake (PAKE) antoi risuhdeväkivalta, dokumentoida vammat uhrin
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oikeusturvan varmistamiseksi ja ohjata hänet
tukipalveluiden piiriin (13–15). Todellisuu
dessa parisuhdeväkivallan uhreille suunnattuja
palveluita on vähän, vastuu niiden järjestämi
sestä on pitkälti kolmannella sektorilla ja niiden
tarjonta vaihtelee paikkakuntakohtaisesti. Tur
vakodit tarjoavat akuuttia kriisiapua ja suojaa
(16). Sen sijaan avohoidon palvelut saattavat
puuttua jopa täysin.
Vaitiolovelvollisuus rajoittaa tiedonkulkua
viranomaisten välillä, sillä lastensuojelua lu
kuun ottamatta lääkärillä on yleensä oikeus olla
yhteydessä muihin viranomaisiin vain potilaan
luvalla (4,17,18). Koska suuri osa parisuhde
väkivallan uhreista ei tarvitse lääketieteellistä
jatkohoitoa, on päivystyskäynti usein tervey
denhuollon ainoa tilaisuus ohjata uhri jatko
avun piiriin. Käynnit ajoittuvat pääasiassa
virka-ajan ulkopuolelle, jolloin selkeän hoito
ketjun puuttuessa uhri jää helposti vaille apua.
Palveluketjun puutteellisuuden lisäksi on
gelmana voi olla hoitohenkilökunnan vähäi
nen tietämys parisuhdeväkivallasta ja sen seu
rauksista. Parisuhdeväkivalta altistaa akuut
tien vammojen lisäksi monille pitkäaikaisille
terveysongelmille, kuten kroonisille kivuille,
toiminnallisille sairauksille, mielenterveys
ongelmille, seksuaaliterveyden ongelmille ja
raskauskomplikaatioille (19). Vaikutukset per
heen lapsiin vastaavat lasten kaltoinkohtelun
seurauksia, ja lastensuojeluilmoitus tulisikin
tehdä aina, kun uhrilla tai tekijällä on alaikäisiä
lapsia (18,20).
Parisuhdeväkivallan vuotuisten kustannus
ten on arvioitu Suomessa vertautuvan alkoholi

haittoihin (21). Silti parisuhdeväkivaltaa kä
sitellään lääketieteen perusopinnoissa lähinnä
oikeuslääketieteen näkökulmasta, eikä aihetta
mainita lainkaan suomalaisissa kirurgian ja
traumatologian oppikirjoissa. Aihe ei ole juuri
lainkaan esillä ammatillisessa jatkokoulutukses
sakaan. THL:n tarjoama maksuton Luo luotta
musta – Puutu väkivaltaan ‑verkkokoulutus so
veltuu myös terveydenhuollon ammattilaisille
(22). Helsingin yliopistossa parisuhdeväkival
lan uhrin kohtaamista on käsitelty osana orto
pedian ja traumatologian opetusta vuodesta
2017. Toivottavasti vastaavaa kehitystä tapah
tuu jatkossa muissakin tiedekunnissa.
Tapaturmapäivystykseen hakeutuvat pari
suhdeväkivallan uhrit ovat suuren riskin poti
lasryhmä, jonka palveluita tulisi kehittää ter
veydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyönä.
Mallia voisi ottaa esimerkiksi seksuaalisen
väkivallan uhrien SERI-tukikeskuksista, joista
väkivallan uhri saa saman katon alta lääketie
teellisen hoidon ja oikeuslääketieteellisen näyt
teenoton lisäksi psykososiaalista tukea, tietoa
kolmannen sektorin palveluista ja apua oikeus
prosessin käynnistämiseen (23).
Palveluita tulisi olla saatavilla kaikkien laajan
päivystyksen yksiköiden yhteydessä. Palvelu
tarjonnassa tulisi jatkossa huomioida kaikki
parisuhdeväkivallan uhrit ikään ja sukupuoleen
katsomatta, ja terveydenhuollon roolia pari
suhdeväkivallan pitkäaikaisten terveyshaittojen
ehkäisyssä tulisi vahvistaa. PAKE-lomake tulisi
tuoda osaksi Terveysportin lomakkeita, ja päi
vystyspisteiden henkilökunnalle pitäisi tarjota
koulutusta sen oikeaoppisesta käytöstä.
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