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Verkostojen luominen raskausaikana

Ongelman tunnistaminen ja siihen 

puuttuminen

Raskauden seuranta keskitetysti 

erikoissairaanhoidossa
ennakollinen lastensuojeluilmoitus ja kontaktin 

luominen lastensuojeluun 

päihdeongelman asiantunteva hoito ja lapsen altistuksen 

minimoiminen

lastenlääkärin kytkeminen mukaan jo raskausaikana



Lastenlääkärin rooli raskausaikana kun 

odottajalla on päihdeongelma

 Äideille ja isille voi tarjota (loppuraskaudessa) 
vastaanottokäyntiä, jonka tavoitteet ovat:

– selvittää raskausajan lääke- ja päihdekäyttö ja mitä sen
tiedetään vaikuttavan sikiöön ja lapseen syntymän
jälkeen

– vanhempien motivoiminen ottamaan vastaan hoitoa ja
tukea

– vanhempien kysymyksiin vastaaminen

– hoitosuhteen pohjustaminen

– kaltoinkohteluriskien kartoittaminen, lapsen
näkökulman esiintuominen



Alkoholiongelmaisen käypä hoito

Raittius on ainoa varma tapa välttyä alkoholin 

aiheuttamilta sikiövaurioilta

Lasten fyysisen ja emotionaalisen 

laiminlyönnin sekä muun kaltoinkohtelun riski 

on päihteitä käyttävien vanhempien perheessä 

suurentunut

Alkoholia ei siten ole suositeltavaa käyttää 

imeväisaikana jolloin lapsen hyvinvointi on 

erityisen riippuvainen vanhempien hyvästä 

huomiokyvystä



Huumeongelmaisen käypä hoito

 Huumeongelmaiseksi tiedetyn tai sellaiseksi epäillyn 
äidin lapsesta, tai lapsesta jolla on syntymän jälkeen 
huumausainealtistukseen viittaavia oireita, otetaan 
heti syntymän jälkeen huumevirtsa- ja 
mekoniumnäyte.



Huumeongelmaisen käypä hoito

 Loppuraskaudessa huumeille altistunutta lasta on 
tapana seurata kolmen päivän ajan sairaalassa 
mahdollisten vieroitusoireiden kehittymisen 
toteamiseksi. 

 Lapsen vieroitusoireita voidaan seurata mm. 
Finneganin kaavakkeen avulla (linkki 
kaavakkeeseen). 

 Jos lääkehoidon indikaatiot täyttyvät, aloitetaan 
opiaateille altistuneille lapsille 
morfiinimikstuurahoito ja muissa tapauksissa on ollut 
tapana aloittaa fenobarbitaalihoito. 



Huumeongelmaisen käypä hoito

 Kotiuttamisvaiheessa tarvitaan tiivistä 

moniammatillista viranomaisyhteistyötä 

(synnytyssairaala, lastensairaala, neuvolat, ensikodit, 

lastensuojelu ja vanhempia hoitavat tahot). 

 Myös vanhempien korvaushoitoa toteutettaessa on 

erityistä huomiota kiinnitettävä varhaisen 

vuorovaikutuksen kykyjen ja vanhemmuuden taitojen 

arviointiin.



Vauvan vieroitusoireet

 55% -94% opiaattien käyttäjien lapsista saa

vieroitusoireita

Opiaateille altistuneet lapset saavat yleensä

enemmän oireita kuin stimulanteille altistuneet

Tupakka ja bentsodiatsepiinit aiheuttavat myös

merkittävästi vieroitusoireita

Vieroitusoireita voi esiintyä lieventyen puolen

vuoden ikään asti



Opiaattien vieroitusoireet

• Täristely, jäykkyys, kouristukset

• Itkuinen, kimeä itku

• Syömisvaikeuksia, oksentelu, ripuli

• Aivastelu, haukottelu, nenän tukkoisuus

• Hikoilu

• Marmoroituminen

• Kuume



Lapsi 

erikoissairaanhoidon/lastenlääkärin 

kehitysseurantaan jos

Sikiöaikainen päihdealtistus

Merkittävä sikiöaikainen lääkealtistus

Syntymänjälkeisiä vieroitusoireita 

Lapsen sosiaalinen ympäristö/vanhemman 

vointi huolta herättävä 

Kaltoinkohteluriskejä tiedossa 



Vanhempaan liittyen mahdollisia 

huomioitavia asioita

 Omat lapsuudenkokemukset (omien vanhempien 

päihdeongelma, perheväkivalta, itseen kohdistunut 

väkivalta) 

 Tiedon puute lapsen ikätasoisista tarpeista

 ”Antisosiaalinen persoonallisuus”

 Puolisolla päihdeongelma

 Kaksois- ja/tai kolmoisdiagnoosi

 Päihdekulttuurissa eläminen

 Päihteiden neurofarmakologiset vaikutukset



Lapsen kaltoinkohtelun muodot

 Laiminlyönti

 Fyysinen pahoinpitely

 Emotionaalinen kaltoinkohtelu

 Seksuaalinen hyväksikäyttö/väkivalta

 Lapselle aiheutettu tai sepitetty sairaus



Sikiöaikainen huumealtistus on 

tutkimuksissa liitetty mm. seuraaviin 

pulmiin

 Vertailuryhmiä matalampi älykkyysosamäärä

 Kielenkehityksen ongelmia

 Oppimisongelmia ja hyperaktiivisuutta

 Abstraktien käsitteiden ja visuaalisen hahmottamisen ongelmia

 Käytöshäiriöitä ja sopeutumisongelmia

 Aggressiivisuutta ja antisosiaalisuutta

 Kypsymättömyyttä ja impulsiivisuutta

 Ahdistuneisuutta

 Masentuneisuutta

 Surua

 Sulkeutuneisuutta

 Psykosomaattisia ongelmia



FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders)

Kuvaa sikiövaurioiden laajaa kirjoa

Lasta auttavat oireyhtymän oikea 

tunnistaminen, kuntoutus ja tuki eri 

elämänvaiheissa



FASD:n muodot

– FAS 

Fetal alcohol syndrome=sikiön alkoholioireyhtymä

– PFAS

Partial fetal alcohol syndrome= osittainen sikiön 

alkoholioireyhtymä

– ARND

Alcohol Related Neurobehavioral Disorder=alkoholialtistuksen 

aiheuttama keskushermoston vaurio

– ARBD

Alcohol Related Birth Defect=alkoholin aiheuttama 

epämuodostuma



FAS diagnoosin kriteerit

A.  Varmistettu runsas alkoholialtistus

B.  Tyypilliset kasvonpiirteet, vähintään 2 seuraavista: 

1.  lyhyt luomirako

2. kapea ylähuuli

3. litteä nenä-ylähuuliväli

C.  Sikiö- tai elinaikainen kasvuhäiriö

D.  Keskushermoston rakenteellinen poikkeavuus tai pieni
päänympärys

 Käsitteenä sisältää myös aivojen toiminnan häiriön, 
joka voi vaihdella kehitysvammaisuudesta
kognitiivisiin erityisvaikeuksiin



Seurattavat asiat lastenlääkärin 

vastaanotolla

Lapsen kasvu, kehitys ja terveys 
kokonaisvaltaisesti

Lapsen ja huoltajan vuorovaikutus

Merkkejä lapsen laiminlyönnistä?

Pahoinpitelyvammoja?

 Infektiot (Hepatiitit, HIV) 

Ylimääräiset rokotukset 

Vanhempien tilanne lapseen liittyvin osin



HYKS sosiaalipediatrian vastaanotto

 Vastaanottoaika aina 1 tunti

 Sosiaalityöntekijä aina mukana ensikäynnillä ja 

tarvittaessa jatkossakin

– yhteydenpito lastensuojeluun

 Käyttämättömät ajat selvitetään aina 

 Tarvittaessa hoitajakäynnit lääkärikäyntien välissä 

(syömispulmat/rytmitysasiat ym ym)

 Tiimi : lastenlääkäri, lasten erikoissairaanhoitaja, 

sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, konsultoiva 

lastenpsykiatri



Laiminlyöntiä on vaikea havaita

 Tilapäinen – krooninen

 Tahallinen – tahaton

 Ilmeinen – näkymätön

 Lievä – vakava



Lapsen terveyden laiminlyönti voi 

ilmetä 
 Lapsi ei saa hoitoa sairauteensa

– Lapsen oireisiin ei kiinnitetä huomiota

– Sovitut lääkärissä/ sairaalassa käynnit jäävät toteutumatta

 Terveystarkastukset jäävät käymättä

– Neuvola

– Hammashuolto

 Huonona hygieniana ja siitä seuraavina terveysongelmina

 Riittämättömänä huomiona lapsen emotionaalisia ja 
kognitiivisia tarpeita kohtaan 

 Painonlaskuna/pituuskasvun taittumisena tai toisaalta vaikeana 
ylipainona

 Toistuvina tapaturmina/myrkytyksinä



Laiminlyönti

Ammattilaisen tehtäviä

Asiat puheeksi 

– joskus ammattilaisen rauhallinen puuttuminen voi 
kääntää huoltajan huomion asiaan ja auttaa lasta

– huoltaja voi joskus hyötyä yksinkertaisista ohjeista 
esim. lapsen hoitamiseen, turvallisuuteen tai 
oireiden havaitsemiseen liittyen  



Ammattilaisen tehtäviä

 Lapsen hoitaminen ymmärtäen taustalla olevaa 
problematiikkaa

 Kaltoinkohteluriskeistä puhuminen

 Varhainen puuttuminen

– Huoli puheeksi, kirjaaminen, tarvittaessa 
viranomaisilmoitukset 

 Yhteistyön tekeminen eri viranomaisten kanssa 
(lastensuojelu eritt. tärkeä)

– yhteistyö vanhemman hoitotahon kanssa (?)

 Informaation antaminen myös sijaisperheelle tai 
lastenkodin henkilökunnalle



Kaltoinkohtelun ehkäisy

Primaari (universaali)

Sekundaari (selektiivinen)

Tertiaari (indikoitu)



Käsiteltävä varoen –esite

www.suomenlastenlaakariyhdistys.fi




