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Luennoitsijan oma näkökulma
 Vuodesta 2000 - 2004 äiti-vauvapsykoterapia-ryhmissä Lahden







Diakoniasäätiöllä (Löydä timantit) ja 2004 – 2011 Tampereen
Päiväperhossa yht. 39 dyadia
Kyseessä ennaltaehkäisevä perinataalivaiheen
vertaisryhmäinterventio korkean riskin dyadeille avohoidossa
Yllättävää oli äitien voimakas kiinnittyminen ryhmiin
Tieteellinen tutkimus 2003-2008: Hoidon vaikutus huumeriippuvaisten
äitien mielenterveyteen, äiti-lapsi –suhteeseen ja lapsen kehitykseen.
Punamäki, Belt, Flykt, Posa ym.
Tavoitteena oli kehittää yhdessä Päiväperhon kanssa kunnallisen
palveluverkon sisällä avohoitovaihtoehtoja ja yksilöllisen hoitopolun
suunnittelua
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Ennenaikaiset kuolemat
Kahila H ym. 2010. Maternal welfare, morbidity and mortality 6-15 years
after a pregnancy complicated by alcohol and substance abuse: a
register-based case-control follow-up study of 524 women. Drug Alc Dep
Seurantajakson aikana päihdeäidit
 kuolivat yli 30 kertaa todennäköisemmin
 hoidossa psyykkisten tai käytösongelmien vuoksi 10 kertaa
todennäköisemmin
 sairastivat virustulehduksia n. 30 kertaa todennäköisemmin kuin
verrokkiryhmän äidit

Ritva Belt

Turvapaikanhakijat
-”Antakaa mulle uusi elämä!”
 Perinataalivaihe on etsikkoaika, jolloin vauva ja vanhemmuus valtaavat äidin mielen

ja ovat mielihyvän keskeinen lähde (mm. oksitosiini).
 Dopaminergiset hermoradastot aktivoituvat samoin kuin päihdekäyttö tekee
mielihyvä-järjestelmässä.
 Vauvan tulo ja päihteiden lopettaminen nostavat kasautuneet ongelmat vahvasti
tietoisuuteen
 Päihdetaustaiset äidit se haastaa valtaviin ponnistuksiin, mutta voi antaa
mahdollisuuden uuteen elämäntapaan.

Ritva Belt

2. Raskaana oleva päihteiden käyttäjä
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Äidin turvallinen kiintymyssuhde yhteydessä lapsen turvalliseen kiintymyssuhteeseen,
vuorovaikutuksen sensitiivisyyteen ja hyvään mentalisaatiokykyyn
Marjo Flykt 2017

Päihdetaustaista äiti-vauvaparia
kuormittavat tekijät prenataalisesti
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Päihdetaustaista äiti-vauvaparia kuormittavat
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Äidin ja
vauvan
vieroitusoireet

3. Interventiomahdollisuudet

Raskaana olevien
päihdeongelmaisten pakkohoito? (n. 5%?)
 Vastakkain äidin itsemääräämisoikeuden rajoittaminen eli vapaudenriisto ja syntyvän






lapsen ihmisarvo ja terveyden vaarantuminen (sikiö ei nauti perusoikeussuojaa)
Se on epäeettistä, koska vapaaehtoista hoitoakaan ei ole vielä riittävästi saatavilla
Voi pahimmillaan karkottaa äitejä hakeutumasta hoitoon!
STM asettaman v. 2007 työryhmän raportti v. 2009 korostaa vapaaehtoisen hoidon
ensisijaisuutta ja palveluiden saatavuuden tärkeyttä, mutta
päätyy myös suosittelemaan tahdonvastaisen hoidon mahdollistamista
päihdehuoltolakia muuttamalla
Lakimuutosesitykset piti antaa eduskunnalle viim. 2013 ja nyt esitys on jossain
pöydällä??

Poikonen 2011; Pajulo M 2014

Ehdotuksia ja mahdollisuuksia
 Lyhytkestoisen pakkohoidon aikainen selviäminen voi joskus auttaa äitiä

ymmärtämään käytön seuraukset ja motivoitumaan hoitoon
 Äidin tulee tietää minkälaisia hoitovaihtoehtoja on käytettävissä
 Vapaaehtoinen tahdosta riippumaton hoito
Tanskan malli: odottava äiti voi itse sitoutua hoitopaikkaan
allekirjoittamalla hoitosopimuksen, joka on voimassa sovitun ajan, vaikka hän haluaisi
myöhemmin pois hoidossa.
 Puitteissa tulisi olla samankaltaisuutta esim. päihde-ensikotien kanssa. Ei suljetulla

psykiatrian osastolla muiden joukossa!

Mäkelä K. YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 75 (2010):4
Tiitinen A. Duodecim 2016; Päiväperhon työntekijöiden haastattelu

Raskaana oleva päihteiden käyttäjä
 Varhainen puheeksi ottaminen, tunnistaminen ja ohjaus neuvolasta
 n. 6% (Pajulo 2001)  n. 3000 lasta/v altistuu
 Riskiraskaus, jonka seuranta tulee järjestää erikoissairaanhoidossa alusta





alkaen: HAL –pkl tai - tiimi
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
Vieroitus- ja kuntouttava päihdehoito on järjestettävä viipymättä, kun asiakas
on siihen suostuvainen
Psykososiaalinen hoito on hoidon perusta ja se tulee järjestää
moniammatillisen työryhmän yhteistyönä
Se parantaa raskauden ennustetta ja vähentää vastasyntyneen tehohoidon
tarvetta
Raskaana olevien päihdeongelmaisten naisten hoidon varmistaminen STM työryhmäraportti 2009
Kahila H. Päihdeäidit. Lääkärin tietokannat. Duodecim 2016

Raskaana oleva päihteiden käyttäjä
 Yksi ”luukku”, riittävät erityispalvelut, maksusitoumus

myönnettävä lääkärin lähetteen perusteella esim. Päihdeensikotiin
 Opioidiriippuvaisille suositellaan opioidi-korvaushoitoa ja sikiön
kannalta suotuisin on buprenorfiini
 Opioidi-korvaushoidossa olevat ja muut käyttäjät eri- arvoisessa
asemassa!
Kahila H /Duodecim Lääkärin käsikirja 2016

Sosiaalihuoltolaki (2015)
 Varmistaa raskaana oleville subjektiivisen oikeuden saada

välittömästi tarvitsemiaan päihdepalveluja
 Kunnissa lakia tulkitaan kirjavasti ja palvelut vaihtelevat suuresti ja

usein minimitasolla
 Asiakkaat eivät osaa vaatia oikeuksiaan!
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Tutkimustietoa päihdetaustaisten äitien
perinataaliajan hoidoista
 Odottavat äidit pyrkivät lopettamaan päihteiden käytön ja ottamaan vastaan apua

(Halmesmäki E 1987)

 Lapsen kasvaessa äidin riski sortua takaisin päihteisiin on korkea ja äitien

sleviytyminen jatkossa on heikkoa (Halmesmäki E 2010)

 Varhain raskausaikana aloitetut hoitoprosessit ovat tehokkaimpia, jos

1. tiiviitä ja riittävän pitkiä
2. työntekijät pysyvät samoina
3. estetään sikiövaurioiden syntyminen
4. huomioidaan äidin psykologiset tarpeet ja ihmissuhteet
5. tuetaan varhaista vuorovaikutusta, lapsen turvallista kiintymyssuhdetta äitiin
sekä äidin mentalisaatiokykyä
6. tuetaan arkielämän hallintaa
Pajulo M ym. 2012; Suchman N ym. 2011; Belt R ym. 2012

4D UÄ interventio

Pikkuiset 14-28 vk

Pajulo H ym. IMHJ. 2016: 7

käytetty esim. Päiväperhon neuvolassa

 Toimii emotionaalisena stimuluksena,






jossa äiti saa katsella vauvaansa 3ulotteisena liikkuvana kuvana ja
kuunnella vauvan sydänääniä
Pohditaan vauvan persoonaa
Tavoitteena saada äiti uteliaaksi
vauvasta ja jättämään päihteet
Osalle tehdään lisäksi
mentalisaatiointerventio
Tutkitaan mm. äidin oksitosiinin eritystä
29.-31. raskausviikolla
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Mentalisaatio / Reflektiivinen kyky
-mieli mielessä
• asioiden pohtimista lapsen näkökulmasta nykyhetkessä

• ajatella että vauvalla on erillinen mieli ja kokemus
• ajatella että oma mielentila voi vaikuttaa lapsen mielentilaan ja
•
•
•
•

päinvastoin
kytkeä yhteen näkyvä käyttäytyminen ja taustalla oleva mielentila (oma ja
lapsen)
“mahtaakohan”, “onkohan”, ”mitä ajattelen hänen tarvitsevan”
selkein välittävä tekijä kiintymyssuhteen ylisukupolvisessa siirtymässä ja
usein heikko päihdeongelmaisilla vanhemmilla
vaikeimmin traumatisoituneiden äitien mentalisaatiokykyä on vaikea
parantaa tiiviissäkään hoidossa ja heikko mentalisaatiokyky voi ennustaa
hoidon jälkeistä päihteisiin sortumista
Fonagy P 2002, Pajulo M 2006 ja 2012

Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon
kehittäminen ja osa-alueet (soveltaen Pajulo SLL 14/2011)
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Sosiaaliset
tukimuodot:
Somaattinen
Asuminen,
seuranta
toimeentulo,
-äitiys (HAL)-pkl
tukihenkilöt,
palveluohjaus,
Ped (sos.ped)
läheis- ja
viranomaisverkosto
Psykoedukatiivin
Päihdepsykiatrin
en hoito:
en hoito:
vaihtoehtoisten
Päihdekäytön
mielihyvän
seuranta,
lähteiden
korvaushoito,
opettelu, oma
psyykenlääkitys,
terveys, tieto
terapia
lapsen
Äidin ja vauvan
kehityksestä
suhteen hoito:
odotusaikaisen
kiintymisen ja
mentalisaatiokyvyn
vahvistaminen

Laitoshoito vai avohoito?
 Sekä laitos- että avohoitopaikkoja –vaihtoehtoja vähän ja alueellisesti







epätasaisesti jakautunut
Laadukkain hoitojärjestelmä on järjestösektorin Päihde-ensikodit:
tutkimus ja hoidon kehittäminen ja laajentaminen laitos- ja
avohoitoyksiköihin
Laitoshoito on kallista (n. 180 000 €/v) erityisosaamisen ja pitkien
hoitoaikojen (½ -1½ v) vuoksi.
Onko tehokasta? (Pajulo M 2010 SLL: 34/56 sitoutui 4 kk)
Hoitoon ohjautumisen yhteneväiset kriteerit puuttuvat, samoin
koordinoidusti suunniteltu hoitopolku siitä kuka tekee mitä ja milloin
Miten kehitetään lastensuojelupalveluita yhdessä erikoissairaanhoidon
kanssa?
STM työryhmäraportti 2009

Yliopistosairaaloiden ympärille perustettavat Osaamisja Tukikeskukset

 Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lasten, nuorten ja heidän

perheidensä sekä vauvaa odottavien perheiden päihdehuollon
vaativat erityispalvelut
 Kaikkein erityisin osaaminen ja tiivistynein asiantuntemus
 Tilanteissa jolloin täytyy luoda uusi toimintamalli yhdistämällä eri

alojen erityisosaamista ja tutkimustietoa
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4. Äiti-vauvapsykoterapiaryhmät

Belt R (2013). Mother-Infant psychotherapy groups among drugabusing mothers: preventing negative transmission.

Äiti-vauvapsykoterapiaryhmät osana avohuollon
verkostoa
ESH
Äitiyspkl
Päihdepsyk.
Lastentaudit
Pikkul.psyk

Lastensuojelu
Sosiaalityönt.
Perhetyö
Asuntoasiat

Krimi

Pankki
Maksuhäi
riöt

Läheisver
kosto ja
3. sektori
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Päihdehoito
Katkaisu
Päpen osasto
Korvaushoito
NA-ryhmät
Päiväperhon
neuvola
Terveyskesk
us

Intervention rakenne
psykoterapiaryhmässä
 Eri teoreettisista viitekehyksistä integroitu malli
 Esityöskentely (3-5 tapaamista): kiintymyssuhdehaastattelut (sis. AAI

ja PI = Pregnancy Interview), kotikäynti (lapsen isä!)
 2 terapeuttia (ryhmäpsykoterapeutti ja Päiväperhon työntekijä)
 3-4 äiti-lapsidyadia/ryhmä
 Aloitus: Raskauden loppupuolelta tai viim. 2 kk iästä
 3 h x 20-24 tapaamista kerran viikossa
 Puhelinkontaktit 1 x vk ja hätätilanteissa saatavilla
 Tehdään kirjallinen sopimus huumeseuloineen
 Terapeutit sitoutuvat äiteihin ja vauvoihin n. vuodeksi
26
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Kohtalotoverit ryhmä-äidin sylissä
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Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
 Vertaisryhmä tarjoaa äideille mahdollisuuden kokea yhteen-kuuluvuutta

sekä jakaa samankaltaisia kokemuksia ja haasteita
 Tarjotaan äideille samaa mitä odotetaan heidän tarjoavan vauvoilleen:
 paljon hyvää ruokaa ja hoivaa

rauhoittumista ja rentoutumista (vakautumisen alkua)
 Ymmärretyksi tulemisen kokeminen luo edellytyksiä herkistyä oman vauvan
tarpeille ja antautua kiintymyssuhteelle sekä ymmärtää oman toiminnan
vaikutusta vauvaan (RF)
 Äidit oppivat tuntemaan mielihyvää päihteiden sijasta äitiydessä
onnistumisesta, tavallisista arjen asioista sekä hyvistä ihmissuhteista
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Ryhmä on vasta hoitopolun alku!
 Terapeutti laatii lausunnon ja arvio lapsen vointia, äidin ja lapsen








suhdetta sekä äidin vointia
Moniammatillisessa verkostossa sovitaan yksilöllisestä
kuntoutuspolusta, jossa tulisi olla mahdollisuus sitoutua ainakin
yhteen työntekijään
Päihteisiin sortumisen riski kasvaa lapsen kasvaessa 
päihdehoitoon sitoutumisen merkitys!
Osa tarvitsee fokustettuja hoitoja, kuten traumaterapiaa,
pikkulapsi-psykiatrista vuorovaikutushoitoa, osa lapsista sijoitusta
jne.
Kriittinen siirtymävaihe!
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5. Tutkimustuloksia
Tutkimus terapia- ja avohoidon tuloksellisuudesta
Punamäki, Benterventikorkean
riskin
Hoidon vaikutus huumeriippuvaisten
äitien mielenterveyteen,
äiti-lapsi –
suhteeseen ja lapsen kehitykseen
Punamäki, Belt, Flykt, Posa ym. (v. 2003-2008, Lahti ja Tampere)
Kontrolloitu, mutta ei satunnaistettu tutkimus

Tutkimukseen osallistuneet
Kaikkiaan
n = 106

Huumeiden
käyttäjät
n = 51

Ryhmäterapia

Psy ko so s. tuki

T1 : n = 2 6

T1 : n = 2 5

T2: n = 23

T2: n = 24

T3: n =20

T3: n = 18
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Verrokit=
Äitiyspkl
asiakkaat
T1: n = 50

T2 : n = 4 3

T3 : n = 3 9

Tärkeimmät tutkimustulokset
RT = ryhmäpsykoterapia ja PS = psykososiaalinen yks. tuki
Tutkimusryhmien välillä ei eroja:
• 45% ilmoitti lopettaneensa päihteet havaitessaan raskautensa, 18% ilmoitti
olleensa kuivilla koko raskauden ja loput ilmoittivat vähentäneensä
merkittävästi
• Lähes 80% oli i.v.- ja sekakäyttäjiä
• Tutkimuksessa pysyi lähes 80% ja heistä n. 80% raportoi olleensa ilman
huumeita koko tutkimuksen ajan, mutta raportoinnissa ristiriitaisuutta
• Tutkittavien äitien vuorovaikutus vauvan kanssa sisälsi enemmän ongelmia
kuin verrokkiäideillä.
• Äidin ja vauvan vuorovaikutussuhde kuitenkin parani intervention jälkeen
molemmissa tutkittavissa ryhmissä.
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Tärkeimmät tutkimustulokset…
 Verrokkiäitien (äitiys-pkl asiakkaita) raskauksissa ja synnytyksissä oli

enemmän komplikaatioita kuin päihdetaustaisilla äideillä.
 Lasten terveydessä, ennenaikaisessa syntymässä tai syntymäpainossa
ei ollut eroja ryhmien välillä.
 Ei myöskään äitien synnytyskokemuksissa
 Drop-outeissa 1 v iässä
- yksi lapsi oli sijoitettu isälleen sekä RT että PS:ssä
- 2 RT:ssä ja 1 PS:ssa oli sijaiskodissa
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Tärkeimmät tutkimustulokset…
 Etenkin psykoterapiaryhmän äitien negatiivisten tunteiden ja käytöksen

ilmaisu vauvaa kohtaan väheni
 PS ryhmässä oli enemmän (6/25) korvaushoidossa olleita äitejä kuin

RT:ssä (2/26)
 3 lasta PS:ssä ja 1 RT:ssä oli vastasyntyneisyyskaudella

opioidivieroitushoidossa

Ritva Belt

Johtopäätökset
Päihderiippuvaisilla äideillä on vahva motivaatio kasvaa äidiksi, jättää päihteet ja
sitoutua avohoitoon –jos työntekijä voi sitoutua!!!
 Perinataalivaiheessa vauvaa voidaan suojata




Tulokset edellyttivät
1. toimivaa alueellista eri asiantuntijoiden välistä verkostotyötä
 tunnistaminen ja hoidon arvioon ohjaaminen
2. Matalan kynnyksen osaamiskeskusta, jossa äiti sai itse
valita hoitomuodon eikä tarvinnut maksusitoumusta
3. Turvallista ja tiivistä hoitosuhdetta ainakin yhteen työntekijään

• Huoli jäi: liian lyhyt hoito. Toimijoiden eri sektoreilla tulisi satsata suunnitteluun, kuka,

miten ja missä järjestyksessä parhaiten kuntoutus järjestetään.
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Kiitos!
”Kun kosketat syvää
ymmärrystä ja rakkautta,
silloin paranet.”
Erään äidin antama kiitos ryhmästä.

ritva.belt@gmail.com

