
Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun epäily –kysymykset   
(Elder Abuse Suspicion Index © (EASI) 

Kysymykset 1-5 kysytään potilaalta; kysymykseen 6 vastaa lääkäri.  
Viimeisen 12 kuukauden aikana:  

1) Oletko joutunut turvautumaan toisen henkilön apuun 
seuraavissa tilanteissa: peseytyminen, pukeutuminen, 
kaupassa käynti, pankkiasioiden tai aterioiden 
hoitaminen? 

KYLLÄ  EI  Ei vastannut  

2) Onko kukaan estänyt sinua saamasta ruokaa, 
vaatteita, lääkitystä, silmälaseja, kuulokojetta tai 
hoitoa, tai estänyt sinua viettämästä aikaasi 
haluamiesi ihmisten kanssa? 

KYLLÄ  EI  Ei vastannut  

3) Onko kukaan sanallisesti loukannut sinua ja siten 
aiheuttanut sinulle häpeän tai uhatuksi tulemisen 
tunnetta? 

KYLLÄ  EI  Ei vastannut  

4) Onko kukaan yrittänyt pakottaa sinua 
allekirjoittamaan papereita tai käyttämään rahojasi 
vastoin tahtoasi? 

KYLLÄ  EI  Ei vastannut  

5) Onko kukaan saanut sinua pelkäämään, koskenut 
sinuun tavalla jota et halunnut, tai satuttanut sinua 
fyysisesti? 

KYLLÄ  EI  Ei vastannut  

6) Lääkäri: Ikääntyneiden kaltoinkohtelu saattaa olla 
yhteydessä havaintoihin kuten: huono katsekontakti, 
vetäytyneisyys, aliravitsemus, alentunut hygieniataso, 
haavat, ruhjeet, epätarkoituksenmukainen 
pukeutuminen tai huono lääkityksen 
hoitomyöntyvyys. Havaitsitko mitään näistä tänään tai 
viimeisen 12 kuukauden aikana? 

KYLLÄ  EI  Ei osaa sanoa  

 
EASI kyselylomake kehitettiin* lääkärin epäilyn herättämiseksi ikääntyneeseen kohdistuvasta väkivallasta 
tilanteissa, joissa saattaa olla aiheellista lähettää potilas/asiakas muihin palveluihin asian edelleen selvittämistä 
varten. Esitettäessä kaikki kuusi kysymystä yksi tai useampi ”kyllä” vastaus kysymyksiin 2-6 voi herättää huolen. 
EASI testattiin* kotihoidossa siten, että lääkärit esittivät kysymykset kognitiivisesti kompetenteille ikääntyneille. 
 
*Yaffe MJ, Wolfson C, Weiss D, Lithwick M. Development and validation of a tool to assist physicians’ 
identification of elder abuse: The Elder Abuse Suspicion Index (EASI ©). Journal of Elder Abuse and Neglect, 2008; 
20 (3): 276-300. 
 
EASI© website URL: www.mcgill.ca/familymed/research/projects/elder 
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