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Hyvä alku elämälle - hoitoketju 

 

Päihteitä käyttävän odottavan äidin hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirissä on tehty työvälineeksi sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissai-

raanhoitoon. Hoitopolun on päivittänyt kolmasti moniammatillinen työryhmä 

(liite 2). Tämän päivitetyn ohjeen on hyväksynyt synnytysten ja naistentautien 

toimintayksikössä 26.11.2019.  Tämä ohje korvaa 3.11.2004, 29.5.2009 ja 

6.6.2016 päivitetyt ohjeet.  

1. Raskaus ja alkoholi  

Alkoholin käytön rajat  

Tutkimuksissa ei ole voitu määritellä ehdotonta turvarajaa raskaudenaikaisel-

le alkoholinkäytölle. Tavoite on siis alkoholin käytön lopettaminen kokonaan 

ennen raskautta. Täysraittius on ainoa turvallinen vaihtoehto. 

Alkoholin vaarat raskauden aikana 

Runsas alkoholin käyttö aiheuttaa monia riskejä raskauden aikana. Näistä tär-

keimmät ovat: 

 lisääntynyt keskenmenon riski 

 lisääntynyt sikiön pienipainoisuuden ja kasvun hidastumisen riski 

 lisääntynyt ennenaikaisuuden riski 

 lisääntynyt epämuodostumariski (tyypillisiä alkoholin aiheuttamia 

epämuodostumia ovat sydämen ja luuston epämuodostumat) 

 FASD (fetal alcohol spectrum disorders) -riski. 

Sikiön alkoholivaurio 

Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat oireyhtymät (FASD, fetal alcohol 

spectrum disorders) on yhteinen termi kaikille sikiöaikaisen alkoholialtistuk-

sen vaurioittamille lapsille. Joidenkin arvioiden mukaan Suomessa syntyy vuo-

sittain noin 600–3 000 äidin päihteiden käytön vuoksi vaurioitunutta vauvaa. 

Oireyhtymän tunnusmerkit ovat alkoholin väärinkäyttö raskauden aikana yh-

distettynä lapsen oireisiin. 

 Varmistettu runsas alkoholialtistus joko säännöllisenä tai satunnaises-

ti humalahakuisena (haitalliseen alkoholinkäyttöön viittaavat toistuvat 

humalatilat, sietokyvyn nousu, vieroitusoireet, vaaratilanteisiin joutu-

minen alkoholin vaikutuksen alaisena, jne.) 

 Raskausviikkoihin nähden lapsen syntymäpaino on tavallista pienem-

pi. 
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 Aivojen kasvun häiriö tai rakennepoikkeama, jonka seurauksena vas-

tasyntyneellä on hermostollisia (neurologisia) oireita, myöhemmin ke-

hityksen viivästymä tai henkinen jälkeenjääneisyys. 

 Vastasyntyneellä todetaan kasvojen tyypillisiä poikkeavia ns. dysmor-

fisia piirteitä: esim. pienipäisyys ja/tai pienet silmät sekä kapeat luo-

miraot ja/tai huonosti kehittynyt, ohut ylähuuli ja yläleuka, leveä ne-

nänselkä ja pysty nenänpää. 

Alkoholin sikiölle aiheuttamat vauriot ovat suurelta osin pysyviä, joten äidin 

alkoholinkäyttö vaikuttaa ratkaisevasti myös lapsen myöhempään kehityk-

seen. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on suurin yksittäinen täysin estettä-

vissä oleva kehitysvammaisuuden syy länsimaissa. 

2. Raskaus ja huumeet  

Huumausaineita käyttävän naisen raskaus on aina riskiraskaus. Tilannetta pa-

hentavat aineiden sekakäyttö, tupakointi ja alkoholin käyttö sekä ravitsemus-

ongelmat. Huumeiden käyttö lisää raskauden riskejä monin tavoin: pienipai-

noisuuden, ennenaikaisuuden ja sikiön kohtukuoleman vaara kasvaa. 

Kannabistuotteet: hasis ja marijuana 

Kannabistuotteissa vaikuttava aine on tetrahydrokannabinoli (THC), joka lä-

päisee istukan helposti ja voi aiheuttaa sikiön sydämen lyöntitiheyden harven-

tumista. THC:n ei ole todettu aiheuttavan sikiön epämuodostumia eikä lisää-

vän keskenmenoriskiä, mutta se lisää vastasyntyneiden pienipainoisuutta. 

Raskauden kesto on pari viikkoa lyhyempi kuin keskimäärin. Kannabistuottei-

den toistuvan käytön haitat voivat ilmetä lapsen myöhemmin ilmenevinä kes-

kittymiskyvyn, tarkkaavuuden ja lähimuistin häiriöinä. 

Kokaiini 

Kokaiini supistaa verisuonia. Tällä voi olla haitallisia vaikutuksia istukan ve-

renkiertoon, ja tämä voi johtaa sikiön hapenpuutteeseen. Joka kolmas kokaii-

nin käyttäjien lapsista on syntyessään pienipainoinen. Kokaiinin käytön on 

todettu lisäävän ennenaikaisuutta ja istukan ennenaikaisen irtoamisen riskiä. 

Kokaiini aiheuttaa vastasyntyneen kouristuksia ja sydämen rytmihäiriöitä. 

Raskauden aikainen kokaiinin käyttö voi heikentää myöhemmin lapsen kielel-

listä kehitystä ja aiheuttaa näön häiriöitä (karsastusta, taittovikaa ja näkö-

hermon surkastumista). 

Amfetamiini 

Amfetamiini on Suomen toiseksi eniten käytetty huumausaine. Amfetamiinin 

käyttöön on liitetty sekä lisääntynyt sikiön pienipainoisuuden riski että en-

nenaikaisuuden riski. Sikiökautiseen amfetamiinialtistukseen liittyen on ku-

vattu sydänvikoja. Amfetamiinia käyttävän äidin paino nousee vain vähän tai 

ei lainkaan, mikä johtaa helposti niin synnyttäjän kuin vastasyntyneenkin ali-

ravitsemukseen. Amfetamiini lisää ennenaikaisen vedenmenon riskiä, tästä 

syystä tulehdusriski nousee. Vastasyntyneellä saattaa olla amfetamiinialtis-

tuksesta johtuvia oireita, kuten kohonnut verenpaine, poikkeava itkuääni, 

imemisvaikeuksia ja oksentelua. Amfetamiinien lapselle aiheuttamista pitkä-
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aikaisvaikutuksista on vain vähän tutkimustietoa; vaikutuksia kognitiivisiin 

toimintoihin on kuvattu. 

 

Opiaatit: heroiini ja buprenorfiini 

Opiaattien on osoitettu aiheuttavan mm. virtsateiden ja aivojen kehitysanoma-

lioita sekä sydänvikoja. Vastasyntyneelle tulee usein jopa lääkitystä vaativia 

vieroitusoireita, jos äidin käyttö on jatkunut loppuraskauteen. Ne voivat näkyä 

vasta useiden viikkojen kuluttua syntymästä. Tarkkaavaisuushäiriöt ovat näillä 

lapsilla tavallista yleisempiä. 

Raskaana olevan potilaan opioidiriippuuvuus ja korvaushoidon aloittaminen 

Kun suunnitellaan opioidikorvaushoidon aloittamista raskauden aikana, on 

tavoitteena turvata sikiölle ja syntyvälle lapselle turvallisen kasvun ja kehityk-

sen ympäristö. Kokonaan päihteetön raskaus on ideaalitilanne, johon ei aina 

kuitenkaan ole mahdollisuutta. Raskaana olevalle tulee tarjota mahdollisuus 

asianmukaiseen päihdehoitoon ja kertoa eri hoitovaihtoehdoista. Hoidossa tu-

lee ottaa huomioon päihdekäyttöön joskus liittyvä psykiatrinen oheissairasta-

vuus, potilaan sosiaalinen tilanne, mahdolliset infektiot ja muut fyysisen ter-

veyden ongelmat. 

Opioidiriippuvaisilla potilailla käynnistetään opioidikorvaushoidon tarpeen ar-

viointi sairaalan käytännön mukaisesti. Riippuvuuspsykiatrian poliklinikalla 

arvioidaan mahdollisimman nopeasti, onko potilaalla opioidiriippuvuus, jonka 

jälkeen voidaan aloittaa raskaudenaikainen buprenorfiinitukihoito, mikäli vie-

roittautuminen ei ole realistista. Tukihoito aloitetaan sikiöindikaatiolla, joten 

se ei ole sama asia kuin opioidikorvaushoito. Vauvan vieroitusoireiden ei ole 

todettu olevan merkittävässä määrin annosriippuvaisia. 

Motivoituneilla henkilöillä voidaan tukea opioideista vieroittautumista. Paras 

aika tähän on toinen raskauskolmannes. Ensimmäisen trimesterin aikana vie-

roittautuminen voi lisätä keskenmenon riskiä. Vieroitusoireet ovat aina stressi 

sikiölle, joten vieroitus on syytä tehdä rauhallisesti. Viimeisessä trimesterissä 

buprenorfiinin annoslasku ei merkittävästi vähennä vauvan vieroitusoireita, 

mutta voi vaikeuttaa raskaana olevan vointia ja mahdollisesti lisätä ennenai-

kaisen synnytyksen riskiä. Vieroituksen aikana suunnitellaan avohoidon tuki-

toimet tai tarvittaessa kuntouttava jatkohoito laitoksessa. Kansainvälisissä 

suosituksissa on pääsääntöisesti suositeltu raskaudenaikaista tukihoitoa, 

koska retkahtamisen riski on merkittävä 

Suunnitelma jatkohoidosta synnytyksen jälkeen on tehtävä hyvissä ajoin. Opi-

oidikorvaushoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelma on syytä tehdä ras-

kausaikana, jotta korvaushoito voi jatkua suoraan synnytyksen jälkeen. 

Lähde Mielenterveystalo.fi /aikuisten oppaat/ opioidikorvaushoidon käytän-

nön opas 
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Korvaushoitopotilaan raskaus 

Korvaushoitopotilaan raskauden pitäisi olla suunniteltu etukäteen. Tärkeitä 

huomioitavia asioita ennen raskautta ovat potilaan voinnin stabilointi, lääki-

tysten suunnittelu, tupakoinnin lopettaminen ja oheiskäytön lopettaminen. 

Korvaushoitopotilaan tullessa raskaaksi korvaushoitolääkettä ei ole syytä 

vaihtaa. Raskaus indusoi metadonin metaboliaa, lisäksi verivolyymi kasvaa, 

joten toisen ja kolmannen trimesterin aikana annosta voidaan joutua säätä-

mään ja esimerkiksi jakamaan kahteen päiväannokseen. Synnytyksen jälkeen 

sopiva annostus arvioidaan uudelleen. Raskaus ei muuta buprenorfiinin far-

makokinetiikkaa. Valvottu metadonikorvaushoito tai buprenorfiinihoito eivät 

ole esteitä imetykselle. 

Lähde Mielenterveystalo.fi /aikuisten oppaat/ opioidikorvaushoidon käy-

tännön opas 

3. Raskaus ja tupakointi 

Tupakointi tulisi lopettaa hyvissä ajoin ennen raskautta. Tupakointi ja nikotii-

ni ovat haitallisia sikiölle. Lasta odottavaa perhettä tuetaan aktiivisesti savut-

tomuuteen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Savuton odotus- ja vanhem-

muus hoitoketjun mukaisesti. Mikäli neuvolan omat keinot eivät riitä, äiti voi-

daan lähettää ohjaukseen HAL-poliklinikalle. 

Linkki Savuton odotus ja vanhemmuus hoitoketjuun. 

4. Päihteiden käyttäjän tunnistaminen ja puheeksiottaminen  

Päihteiden käytön puheeksi ottaminen kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon 

työntekijöiden perusosaamiseen, ja siitä tulee huolehtia kaikkialla, missä ih-

misiä hoidetaan ja kuntoutetaan. Vaikka vastuu päihteiden käytöstä ja muu-

toksesta kuuluu yksilölle itselleen, työntekijällä on vastuu asian puheeksi ot-

tamisesta ja muutokseen motivoinnista. Päihteiden käytön puheeksi otta-

minen on välittämistä ja ammattitaitoa.  

 

Päihteiden käyttö on hyvä ottaa puheeksi samalla, kun selvitellään yksilön, 

tässä tapauksessa äidin, tilannetta hänen hoitonsa ja tukensa suunnittele-

miseksi. Tärkeintä on huomioida tapa, jolla asia otetaan puheeksi. Lyhytneu-

vonta eli mini-interventio tarjoaa mallin päihteiden käytön puheeksi ottamista 

varten. Työntekijän tehtävä on motivoida äitiä muutokseen antamalla hänelle 

tietoa siitä, mitkä ovat päihteiden vaikutukset ja käytön vähentämisen tai lo-

pettamisen edut hänen tilanteessaan ja tarpeen mukaan kertoa erilaisista hoi-

to- ja tukipalveluista. 

 

Kun alkoholin suurkulutus tai päihteiden ongelmakäyttö tulee ilmi, vuorovai-

kutus korostuu. Äiti saattaa kokea häpeää, syyllisyyttä tai kasvojen menettä-

misen pelkoa. Tässä tilanteessa työntekijän suhtautuminen tulee olla asiallis-

ta ja myönteistä. Empaattinen, moralisoimaton, yksilöä kunnioittava sekä 

muutokseen tukeva ja uskova lähestymistapa on erittäin tärkeää.  

https://mfiles.epshp.fi/#37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958/views/_tempsearch?limit=50&0_qma=savuton_p20odotus_p20ja_p20vanhemmuus&resultsFromEachRepository=true&includeUnmanaged=true
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4.1 Motivoiva malli 

 totea tilanne, 

 kuuntele ja heijasta, 

 tee avoimia kysymyksiä, 

 jatka motivoivan lähestymistavan periaatteilla, 

 arvioi saamaasi tietoa, 

 tee tiivistelmiä, yhteenvetoja ja tarkenna, 

 neuvottele vaihtoehdoista ja 

 sovi seurannasta. 

 

5. Äitiysneuvolan osuus hoitoketjussa 

Raskauden aika on ainutlaatuinen mahdollisuus naisen elämässä motivoitua 

päihteettömyyteen. Turvallista rajaa raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei 

tunneta. Jo raskautta suunnittelevien tulisi lopettaa alkoholin käyttö eikä al-

koholia tule käyttää lainkaan raskauden aikana. 

 

Ensimmäisellä käynnillä äitiysneuvoloissa kysytään molempien vanhem-

pien alkoholin käyttöä edeltävältä vuodelta ennen raskautta sekä ras-

kauden aikana ja tarvittaessa kysely toistetaan raskauden kuluessa. Van-

hempien alkoholin käytön itsetarkkailun edistämiseksi ja käyttöön liittyvien 

riskien arvioimiseksi neuvoloissa tulisi käyttää AUDIT – lomaketta ja kysyä 

lääkkeiden ja huumausaineiden käytöstä. Positiivisen palautteen antaminen 

on tärkeää, jos äiti ja isä ovat raskauden alettua siirtyneet päihteettömyyteen 

tai kohtuukäyttöön. Seuraavassa linkissä on työvälineitä päihteiden käytön 

kartoittamiseen http://www.paihdelinkki.fi/testit. Lisäksi selvitetään huumei-

den käytön historia. 

 

Alkoholista, tupakoinnista, huumeiden ja rauhoittavien lääkkeiden päihde-

käyttö kysytään haastattelussa EPSHP:n lomakkeen avulla (Liite 3).   Alkoholin 

riskikäytön raja on suomalaisissa aineistoissa miehillä vähintään 8 ja naisilla 

6 pistettä. 

 

Jokaisella päihteitä käyttävällä äidillä on subjektiivinen oikeus hoitoon, mikä 

tukee äidin päihteettömyyttä sekä raskausaikana että sen jälkeen. Tavoitteena 

on äidin päihteettömyys ja terve vastasyntynyt ja perheen vanhemmuuteen 

kasvaminen. Tätä tuetaan neuvolakäyntien ja mahdollisten kotikäyntien avul-

la.  

Äidille kerrotaan yhteistyökumppaneista, jotka auttavat ja tukevat hoidon on-

nistumisessa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. EPSHP: n äitiyspoliklinikan yh-

teydessä toimiva HAL- poliklinikka (huumeet, alkoholi, lääkkeet), EPSHP:n pik-

kulapsipsykiatrian yksikkö, EPSHP:n riippuvuuspsykiatrian poliklinikka, koti-

kunnan sosiaalitoimi, päihdeklinikka/kunnan omat päihdetyöntekijät, perhe-

neuvola, ensi- ja turvakodit. Liitteessä 1 on kaavio päihteitä käyttävän odotta-

van äidin hoitoketjusta. 

http://www.paihdelinkki.fi/testit
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5.1 Lähetekriteerit HAL- poliklinikalle 

5.1.1 Alkoholi 

 AUDIT- kyselyssä pisteitä 6 tai yli. Keskustellaan äidin kanssa mis-

tä korkeat pisteet muodostuvat 

 AUDIT pyydetään täyttämään raskautta edeltäneen vuoden tilan-

teesta ja selvitetään myös alkoholin käyttö raskauden aikana 

 pisteistä riippumatta ilmeinen alkoholiongelma tai  

 raskaudenaikainen toistuva alkoholinkäyttö 

5.1.2 Huumeet  

 äiti on lopettanut huumeiden käytön, kun on saanut tietää olevan-

sa raskaana 

 äiti on virallisessa korvaushoidossa tai muuten päihdeongelman 

hoitoon sitoutunut 

 äidillä on vieroitusyrityksiä, huumeiden käyttöä tai epäselvä tilan-

ne tai 

 äidillä ei ole vieroitusyrityksiä tai käytös ei ole muuttunut raskau-

den aikana 

5.1.3 Lääkkeet 

 kipu- tai rauhoittavien lääkkeiden päihteenomainen käyttö 

5.1.4 Ei lähetettä HAL- poliklinikalle, vaan äiti hoidetaan neuvolassa 

 yli 3 vuotta päihteetöntä aikaa ennen raskautta 

 isä on päihteiden käyttäjä tai hänellä on B- tai C-hepatiitti 

 hepatiitti- C (S-HCV- Ab, 3815) tutkitaan, jos äiti tai isä on ollut ak-

tiivikäyttäjä. Jos isällä on hepatiitti- C, myös äiti tutkitaan 

 Jos isä saa AUDIT -testistä yli kahdeksan pistettä, tehdään mini-

interventio ja sovitaan jatkoseurannasta kunnan päihdepalveluissa 

tai työterveyshuollossa 

5.1.5 HAL-poliklinikalle lähettäminen  

 kun äitiysneuvolassa on herännyt huoli äidin päihteiden käytöstä, 

tehdään lähete Seinäjoen keskussairaalan HAL- poliklinikalle  

 äidille tehdään lähete myös pikkulapsipsykiatrian yksikköön 

varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseksi ja mielihyväkokemuksen 

löytämiseksi vauvasta ja vanhemmaksi tulemisesta päihteiden si-

jaan 

 äitiä tuetaan löytämään keinoja olla käyttämättä päihteitä ja aset-

tamaan tavoitteita päihteettömään raskauteen 

 vastuu hoidosta ja seurannasta säilyy peruspalveluilla siitä huoli-

matta, että äiti käy myös HAL- poliklinikalla 

 hepatiitti- C (S-HCV- Ab, 3815) tutkitaan, jos äiti tai isä on ollut ak-

tiivikäyttäjä. Jos isällä on hepatiitti- C, myös äiti tutkitaan 

 hepatiitti- C, hepatiitti- B ja HIV tutkitaan aktiivikäyttäjältä sekä al-

ku- että loppuraskaudessa  
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Äidin kanssa keskustellaan yhteydenotosta kunnan sosiaalityöntekijään.  

Jos työntekijällä on syntyvästä lapsesta lastensuojelulain edellyttämä huoli, 

keskustellaan asiasta äidin kanssa ja tarvittaessa tehdään ennakollinen las-

tensuojeluilmoitus. Ensimmäinen tapaaminen kunnan sosiaalityöntekijän 

kanssa voidaan tarvittaessa järjestää äitiysneuvolassa. 

 

Äiti tulee ohjata kunnan päihdepalveluihin. Päihdepalveluiden työntekijän voi 

pyytää tapaamaan äitiä äitiysneuvolassa, äidin näin halutessa. Isän mukaan 

ottaminen hoitoon ja isänkin tilanteen arvioiminen on tärkeää koko raskaus- 

ja vauva-ajan. Parhaimmillaan isä voi tukea myös äidin päihteettömyyttä. Jos 

puolisolla todetaan ajankohtainen päihdeongelma, ohjataan hänet kunnan 

päihdehuollon palvelujen piiriin. 

 

Perheen päihteiden käyttöä koskevan tiedon siirtyminen äitiysneuvolasta las-

tenneuvolaan on olennainen osa lapsen terveen ja turvallisen kasvuympäris-

tön varmistamista. 

6. Lastenneuvolan osuus hoitoketjussa  

Lastenneuvolan tehtävänä on:  

 

 tukea vanhempia myönteisen kiintymyssuhteen kehittymisessä 

Edistää lapsen myönteistä kehitystä yhteistyössä vanhempien, hei-

dän läheistensä sekä muiden viranomaisverkostossa toimivien 

kanssa, huolen herätessä tekee lastensuojeluilmoituksen 

 tukea vastuullista vanhemmuutta ja varmistaa lapselle turvallinen 

kasvuympäristö  

 motivoida ja tukea vanhempia päihteettömyyteen tai päihteiden 

käytön vähentämiseen. Perheen elintapoja kartoitetaan ja päihde-

asioista keskustellaan neuvolakäynneillä 

 neuvolasuosituksen mukaisissa laajennetuissa terveystarkastuk-

sissa kartoitetaan kummankin vanhemman muun muassa tupa-

kointia, alkoholin ja huumeiden käyttöä 

 lastenneuvolan terveydenhoitaja osallistuu päihdeongelmaisten 

perheiden hoitoon kuuluviin neuvotteluihin mahdollisuuksien mu-

kaan. 

7. Hoito Seinäjoen keskussairaalassa  

7.1  HAL- poliklinikka 

7.1.1 Äitiyspoliklinikkakäynti 12 raskausviikolla 

 lääkäri, HAL- kätilö ja sosiaalityöntekijä 

 laboratorionäytteet:  

o huumevirtsa valvotusti joka kerta  

o PVK, Alat, S-GT-CDT 

o HCV-Ab (neuvolassa HBV -S- Ag ja HIV-Ab) 

o virtsan klamydia ja GC-PCR harkinnan mukaan   

 niskaturvokeultraääni  
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 tarkastetaan hoitosuunnitelma ja käydään läpi raskauden seuran-

nan periaatteet HAL-poliklinikalla 

 sosiaalityöntekijä arvioi äidin tilannetta ja tuen tarvetta 

 huumeiden käyttöselvitys tarvittaessa  

 tehdään lähetteet pikkulapsipsykiatrian yksikköön, päihdehuollon, 

psykiatrian tai riippuvuuspsykiatrian poliklinikalle 

7.1.2 Äitiyspoliklinikkakäynti 20 raskausviikolla 

 lääkäri ja HAL- kätilö 

 laboratorionäytteet:  

o huumevirtsa valvotusti joka kerta  

o PVK, Alat, S-GT-CDT 

o HBSAg, HCV-Ab ja HIV-Ab (Jos nämä ovat negatiiviset, tois-

tetaan näytteidenotto 36 raskausviikolla) 

o virtsan klamydia ja GC-PCR  

 rakenneultraääni 

 sosiaalityöntekijä osallistuu käynnille tarvittaessa, arvioi äidin ti-

lannetta ja tuen tarvetta 

 tarvittaessa verkostopalaverin järjestäminen yhteistyössä äitiä hoi-

tavien tahojen kanssa 

 tarvittaessa tehdään lähetteet pikkulapsipsykiatrian yksikköön 

päihdehuollon tai psykiatrian, riippuvuuspsykiatrian poliklinikalle 

7.1.3 Äitiyspoliklinikkakäynti 28 - 30 raskausviikolla 

 lääkäri ja HAL- kätilö 

 laboratorionäytteet 

o  huumevirtsa valvotusti joka kerta  

 tarkistetaan raskauden eteneminen, 

 hoitosuunnitelman tarkistus 

 sosiaalityöntekijä osallistuu käynnille tarvittaessa, arvioi äidin ti-

lannetta ja tuen tarvetta 

 tarvittaessa tehdään lähetteet pikkulapsipsykiatrian yksikköön 

päihdehuollon tai psykiatrian, riippuvuuspsykiatrian poliklinikalle 

7.1.4 Äitiyspoliklinikkakäynti 34 - 36 raskausviikolla 

 lääkäri ja HAL- kätilö 

 laboratorionäytteet: 

o huumevirtsa valvotusti joka kerta  

o jos HBSAg, HCV-Ab ja HIV-Ab ovat olleet negatiiviset alku-

raskaudessa, otetaan ne nyt uudestaan, 

o HCV-PCR (kvantitaatio), jos HCV-Ab positiivinen alkuras-

kaudessa, 

 ultraääni: kasvu, rakenteet, bioprofiili ja flow, 

 hoitosuunnitelman tarkistus, 

 laaditaan synnytyssuunnitelma, jossa huomioidaan kivunlievitys ja 

tarvittaessa verieristys, 

 äidille kerrotaan, että mekoniumin huumenäytekeräys otetaan au-

tomaattisesti jokaiselta vauvalta 

 keskustellaan imetyksestä 
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 annetaan infoa sairaalan lasten ja nuorten poliklinikalla toimivan 

Perhepoliklinikan toiminnasta (katso lisää kohta 7.9.) 

 laaditaan suunnitelma lapsivuodeajalle 

 sovitaan mahdollinen jatkokontrolli ja 

 tarvittaessa tehdään lähetteet pikkulapsipsykiatrian yksikköön 

päihdehuollon tai psykiatrian, riippuvuuspsykiatrian poliklinikalle 

 sosiaalityöntekijä osallistuu käynnille tarvittaessa, arvioi äidin ti-

lannetta ja tuen tarvetta 

Muut käynnit järjestetään tarvittaessa obstetrisen tilanteen tai neuvolan arvi-

on perusteella. Yhteystiedot: äitiyspoliklinikka puh 4153434 puhelinaika ma – 

pe klo 8-10, ja muulloin virka-aikana on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.  

7.2 Terveyssosiaalityö osana hoitoketjua äidin sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseksi 

Tulevan lapsen syntymä vaikuttaa monella tavalla äidin arkeen ja elämäntilan-

teeseen. Terveydenhuollon sosiaalityö turvaa arkielämän jatkuvuutta osallis-

tumalla äidin kokonaisvaltaiseen hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun. Sosi-

aalityöntekijä arvioi äidin tilannetta ja tuen tarvetta raskauden aikana sekä tu-

levassa vauva-arjessa. Sosiaalityöntekijä sopii jatkotyöskentelystä äidin ja 

muiden ammattilaisten kanssa.    

Sosiaalityöntekijä tapaa äitiä HAL-poliklinikalla ensimmäisen käynnin yhtey-

dessä yhdessä HAL-kätilön kanssa. Jatkossa sosiaalityöntekijä tapaa äitiä tar-

peen mukaan sekä viimeistään vauvan syntymän jälkeen Naistenosastolla 

H01. Tapaamisissa voi olla äidin suostumuksella mukana myös puoliso tai 

muu äidin läheinen.  

Sosiaalityöntekijä: 

 antaa psykososiaalista tukea 

 arvioi sosiaaliturvaetuuksien ja palveluiden tarvetta sekä avustaa tar-

vittaessa niitä vireille 

 tekee yhteistyötä läheisten kanssa 

 osallistuu moniammatilliseen verkostoyhteistyöhön 

 osallistuu kotiutuksen suunnitteluun 

 toimii asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa 

Äitiyspoliklinikalle on nimetty sosiaalityöntekijä, joka on tavoitettavissa virka-

aikana. Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä äiti, äitiä hoitava henkilökunta 

tai äidin läheiset. Sosiaalityön palvelut ovat maksuttomia.  

7.3 Pikkulapsipsykiatrian konsultaatio äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseksi 

Äidin päihteettömyyden tukemisen rinnalla on yhtä tärkeä muistaa äidin ja 

vauvan vuorovaikutuksen tukeminen, joka tulisi alkaa mahdollisimman var-

hain raskausaikana. Vauva ei voi odottaa äidin päihteettömyyttä. Vuorovaiku-

tuksen ja kiintymyssuhteen tukeminen samanaikaisesti päihteettömyyden tu-

kemisen kanssa on tutkimusten mukaan osoittautunut merkittäväksi tavoitel-

taessa äidin pysyvää päihteettömyyttä. Varhain aloitettu äidin ja vauvan vuo-

rovaikutuksen tukeminen voi parhaimmillaan herättää äidissä hoivan ja suo-

jan tarvetta suhteessa syntyvään vauvaan ja ehkäistä päihteiden käyttöä. Vau-

vaa odottaessaan äidit ovat motivoituneempia muutoksille vauvan hyväksi ja 

he ovat herkempiä kohtaamaan kokemuksiaan ja tunteitaan. Pikkulapsipsyki-
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atrian raskaudenaikaisilla hoitokäynneillä tavataan aina, jos mahdollista, 

myös tulevan vauvan isä kiinnittäen huomiota koko perheen tukemiseen. 

Varhaisen vuorovaikutuksen hoidon tavoitteena on: 

 edesauttaa äidin ja vauvan kiintymyssuhteen kehittymistä 

jo raskausaikana 

 auttaa äitiä ymmärtämään vuorovaikutuksen molemmin 

puolisuus 

 tukea äitiä siihen, että vauva pysyisi äidin mielessä, 

 auttaa äitiä tulkitsemaan vauvan viestejä ja tukea äitiä vuorovaikutus-

aloitteisiin 

 auttaa äitiä pohtimaan asioita vauvan näkökulmasta 

 tukea äitiä jatkuvaan ja ennakoituun vauvan hoitamiseen 

 tukea äitiä sietämään vauvan jatkuvaa tarvitsevuutta 

 tukea äitiä varhaisessa äitiydessä, vanhemmuudessa ja 

avun vastaanottamisessa äidin omat lähtökohdat ymmärtäen, 

 auttaa äitiä hänen erilaisten ja ristiriitaisten tarpeiden ja tunteiden 

ymmärtämisessä 

 tukea äitiä ja vauvaperhettä riittävän pitkään päihde- ja tarvittaessa 

laitoskuntoutukseen, jossa on asiantuntijuus samanaikaiseen päihde-

kuntoutukseen ja varhaisen vuorovaikutuksen hoitoon. 

Pikkulapsipsykiatrian yksikkö toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ja 

sosiaalitoimen yksiköiden kanssa vauvaperheiden hoidon arvioimiseksi ja to-

teuttamiseksi. Yksikköä voi konsultoida erityisesti varhaisen vuorovaikutuk-

sen arvioinnin ja hoidon kysymyksissä sekä vauvan psykologisen kehityksen 

asioissa äidin hoitoa suunniteltaessa.  

Tutkimukset ja hoito ovat potilaalle maksuttomia. 

7.4 Riippuvuuspsykiatrian konsultaatio 

Poliklinikka tekee päihdepsykiatrisia tutkimuksia ja hoidon suunnittelua 

(esim. korvaushoitoarvio) yhteistyössä äidin ja muiden hoitotahojen kanssa. 

Käyntejä on yleensä 2-5. Joissakin tilanteissa poliklinikka aloittaa hoidon tai 

toteuttaa hoitojakson. 

Odottavat äidit tulevat poliklinikalle ajanvarausperiaatteella esimerkiksi HAL-

poliklinikan lääkärin lähetteellä. Tutkimukset ja hoito ovat potilaalle maksut-

tomia. 

7.5 Hoito osastolla ennen synnytystä 

 Synnytystä edeltävä osastohoito toteutetaan yleensä obstetrisen 

ongelman tai seurannan tarpeen vuoksi, harvemmin yksinomaan 

päihdeongelman johtuen. 

 Pyritään saamaan kokonaisvaltainen käsitys potilaan obstetrisesta 

ja psykososiaalisesta tilanteesta. 

 Konsultoidaan tarvittaessa sairaalan sosiaalityöntekijää. 

 Tarvittaessa psyykkisesti levottoman ja aggressiivisen potilaan 

hoidossa käytetään lääkärin määräämiä lääkkeitä. 

 Tarvittaessa pyydetään psykiatrin konsultaatio. 
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7.6 Synnytyksen hoito  

 Huumeita käyttäneillä tai käyttävillä äideillä kivunlievityksessä ei 

suositella opioideja (petidiiniä, tramadolia), vaan tarvittaessa var-

haista puudutusta. Epiduraalipuudutus anestesialääkärin harkin-

nan mukaan, joko ilman opioidia tai opioidin kanssa. Spinaali- ja 

kohdunkaulanpuudutus ovat suositeltavia. Tarvittaessa oraaliset 

opioidit; Panacod pore, Oxynorm 10mg/ml liuos mehuun sekoitet-

tuna/ Oxynorm oraaliliuos. 

 Lapsen suojelemiseksi kaikkia kajoavia toimenpiteitä (scalp, mik-

roverinäyte, KP) pyritään välttämään, jos hepatiitti- tai HIV positii-

vinen. 

 Tutki HIV-Ab pikatesti, jos ei edeltäviä neuvolakäyntejä tai pienikin 

epäily HIV-positiivisuudesta. 

 Hepatiitti- ja HIV-positiivisten synnyttäjien kohdalla henkilökunta 

suojautuu ohjeiden mukaan. 

 Lapsen jatkohoitopaikka suunnitellaan lastenlääkärin kanssa etu-

käteen hyvissä ajoin tai heti synnytyksen jälkeen. Hoito vastasyn-

tyneiden teho-osastolla tulee kyseeseen ainakin, jos raskaudenai-

kana on ollut säännöllistä altistumista päihteille tai mikäli äiti syn-

nyttää päihtyneenä.  

 Mahdollisen keisarileikkauksen jälkeen suositaan kestoepiduraalia. 

Riittävä (tarvittaessa korkea) annostus anti-inflammatorisia 

analgeetteja ja parasetamolia synnytyksen tai leikkauksen jälkeen 

on turvallista ja suositeltavaa.  

 Synnytyssalista osastolle siirtyvälle vastasyntyneelle lastenlääkäri 

tai kätilö avaa lastenlehden, johon kirjataan vastasyntyneen hoi-

don kannalta tarpeelliset äidin/perheen taustatiedot (esim. äidin 

alkoholinkäyttö raskaudenaikana). 

 Mekoniumkeräys aloitetaan jo synnytyssalissa.  

7.7 Perheen hoito ja kotiutus synnytyksen jälkeen naisten osastolla  

 Pyritään normaalin vierihoidon toteutumiseen: äidin ja isän ohjaus 

ja neuvonta, lapsen ruokailu- ja unirytmiin tutustuminen ja mukau-

tuminen, vauvan riittävän ravinnonsaannin tarkkailu. 

 Tarvittaessa riittävä kipulääkitys anti-inflammatorisilla analgeeteil-

la ja parasetamolilla. Opioideja vältetään, mikäli äiti on käyttänyt 

huumeita. 

 Mahdollisen keisarileikkauksen jälkeen suositaan kestoepiduraalia. 

Riittävä (tarvittaessa korkea) annostus anti-inflammatorisia 

analgeetteja ja parasetamolia leikkauksen jälkeen on turvallista ja 

suositeltavaa. Mikäli opioideja kuitenkin tarvittaisiin, suositaan 

suun kautta annostelua injektion tai infuusion asemasta. 

 Imetystä ei sallita HIV-positiiviselle. Sen sijaan pääsääntöisesti he-

patiitti-C-positiivisuus ei ole este imetykselle, ei myöskään hallittu 

buprenorfiinin käyttö. Hepatiitti-B kantaja voi imettää kun lapsi on 

saanut tarvittavat rokotukset. Suhtautuminen imetykseen tulee kui-

tenkin ratkaistavaksi yksilöllisesti kokonaistilanteen perusteella - 

lastenlääkärin kannanotto on tarpeen.  

 Myös tupakoivaa äitiä kannustetaan rintaruokintaan.  
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 Suunniteltava jatkoehkäisy. Hormonikierukka ja ehkäisykapselit 

ovat suositeltavia. 

 Ennen perheen kotiutumista arvioidaan perheen mahdollisuudet 

selviytyä kotioloissa ja järjestetään tarvittavat tukitoimet selviytymi-

sen tueksi ja kotiutumisen turvaamiseksi yhteistyössä äi-

din/vanhempien, sairaalan sosiaalityöntekijän sekä tarvittaessa 

muiden viranomaisten kanssa.   

 Mahdollisuuksien mukaan ollaan yhteydessä äitiysneuvolaan, jolloin 

informoidaan potilaan hoitojaksosta. Samalla varmistetaan hoidon 

jatkuvuus. 

 Mikäli pikkulapsipsykiatrinen työ on alkanut raskausaikana tai lähe-

te on tehty vauvan synnyttyä, olisi tärkeää informoida myös pikku-

lapsipsykiatrian yksikkö hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Käynti pyritään toteuttamaan jo vierihoito-osastolle.  

 Vauvan kotiinlähtötarkastuksessa lastenlääkäri tekee lähetteen las-

ten ja nuorten poliklinikan yhteydessä toimivalle perhepoliklinikalle 

sosiaalisin perustein (katso lisää kohta 7.9). Jatkotyöskentelyä var-

ten sosiaalityöntekijä tekee yhteenvedon perheen sosiaalisesta ti-

lanteesta sekä äidin että vauvan tietoihin. 

7.8 Vauvan hoito naisten osastolla 

 Mikäli äidillä on buprenofiinikorvaushoito tai äidin muiden päih-

teiden käytön perusteella on vauvalla odotettavissa vaikeita vieroi-

tusoireita, vauva siirretään tarvittaessa syntymän jälkeen vastasyn-

tyneiden teho-osastolle.  

 Naisten osastolla vastasyntyneen vointia seurataan normaaliin ta-

paan. Lisäksi kiinnitetään huomiota mahdollisiin vieroitusoireisiin: 

uneliaisuus, yliärtyvyys, vapina, kimeä itkuääni, syömisongelmat. 

Tarvittaessa vauva siirretään vastasyntyneiden teho-osastolle.  

 Pitemmän aikavälin tietoa huumealtistuksesta saadaan vastasynty-

neen mekoniumista, jonne kertyy lääke- ja huumausaineita jo 12. 

raskausviikolta lähtien. Mekoniumin testi on luotettava lukuun ot-

tamatta kannabinoideja, joiden pitoisuus mekoniumissa usein on 

riittämätön. Mekoniumanalyysissä tutkitaan syntymän jälkeen en-

simmäiset 1-2 vuorokauden mekoniumit. Tutkimuskäytännöstä on 

suotavaa kertoa äidille jo ennen synnytystä tapahtuvan poliklinik-

kakäynnin yhteydessä. 

 Vastasyntyneen rokotuksesta ja immunoglobuliinihoidosta B hepa-

tiittia vastaan huolehditaan erillisen ohjeen mukaisesti. 

 

7.9 Perheen seuranta lasten ja nuorten poliklinikan perhepoliklinikalla 

Perhepoliklinikalla hoidetaan pääsääntöisesti alle kouluikäisiä lapsia, joiden 

perheillä on erilaista tukea vaativia elämäntilanteita. Poliklinikka tarjoaa eri-

laista ohjausta, tukea ja seurantaa lapsen suotuisan kasvun ja kehityksen tur-

vaamiseksi. Käynnillä vanhempien kanssa keskustellaan perheen kokonaisti-

lanteesta ja tarpeista arjessa ja vanhemmuudessa. Jokaisella käynnillä lapsi 

punnitaan, mitataan ja lääkäri tutkii hänet. Poliklinikan vastaanottoa pitää 

moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lastenlääkäri, sairaanhoitaja, sosiaali-

työntekijä sekä tarvittaessa fysioterapeutti. Poliklinikan seurantaan tullaan 

lääkärin tai sosiaalityöntekijän lähetteellä.  
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8. Päihdehuolto 

8.1 Seinäjoen kaupungin päihdepalvelut 

Seinäjokisia päihdeongelmasta kärsiviä sekä heidän omaisiaan palvelee Päih-

deklinikka. Alaikäisten hoito tapahtuu nuorisoasema Steissillä.   Näissä yksi-

köissä tehdään myös asiakkaiden huumetestaukset.  

 

Päihdeklinikka tarjoaa asiantuntija-apua erilaisten päihderiippuvuuksien hoi-

dossa. Tarvittaessa avohoidon lisäksi katkaisu- ja vieroitushoitoon yhdiste-

tään myös päihdehuollonlaitoksessa tapahtuvaa hoitoa. Päihdeklinikalla on 

mahdollisuus saada opiaattiriippuvuudesta kärsiville tarkoitettua korvaushoi-

toa.  

Nuorisoasema Steissi tarjoaa palveluja seinäjokelaisille alle 18-vuotiaille nuo-

rille ja heidän vanhemmilleen, joita huolestuttaa nuoren alkoholin, lääkkeiden 

tai huumeiden käyttö. 

 

Työskentelyote päihdepalveluissa on yksilö-, ryhmä- ja verkostoterapeuttinen. 

Päihdeklinikka tarjoaa tarpeen vaatiessa asiakkailleen myös mm. lääke- ja 

akupunktiohoitoa sekä lääkäripalvelua. Päihdeklinikan kautta on mahdolli-

suus päästä myös laitoskuntoutukseen. 

 

Mitä varhaisemmassa vaiheessa päihteitä käyttävän odottavan äidin kanssa 

päästään työskentelemään, sitä paremmat ovat onnistumismahdollisuudet. 

Mikäli asiakkaalla on raskauden alussa hoitosuhde päihdepalveluihin, eikä tie-

toa hänen päihteiden käytöstään ole neuvolassa, motivoidaan asiakasta an-

tamaan suostumus neuvolan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtä-

vään yhteistyöhön. Jos asiakkaan päihteiden väärinkäyttö tulee esiin vasta 

neuvolakäynneillä, äiti /isä ohjataan ja motivoidaan päihdepalveluiden piiriin. 

Tarvittaessa Päihdeklinikan työntekijä tulee tapaamaan asiakasta hänen halu-

tessaan äitiysneuvolaan. Päihdepalveluista saa myös konsultaatioapua.  Päih-

deklinikan osallistuu niitten asiakkaitten moniammatillisiin hoitopalavereihin, 

mm. 30 raskausviikolla äitiyspoliklinikalla, joilla on hoitosuhde päihdepalve-

luihin. 

 

Päihdeklinikan ja Steissin yhteystiedot ovat liitteessä 2. 

8.2 Muiden Etelä-Pohjanmaan kuntien päihdepalvelut 

Muiden kuntien päihdepalvelut, katso liite 2. 

9. Lastensuojelu  

9.1 Lastensuojeluilmoitus  

Linkki EPSHP ohjeet lastensuojeluilmoitus  

9.2 Etelä-Pohjanmaan sosiaali – ja kriisipäivystys 

 

Sosiaali- ja kriisipäivystykseen kuuluvat tilanteet, joissa tarvitaan kiireellisesti 

sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä kuten kiireelliset lastensuojelutilanteet. 

https://mfiles.epshp.fi/Default.aspx#37AA23D8-229D-4CF0-92F0-B7CA2F34C958/views/_tempsearch?limit=50&0_qma=lastensuojeluilmoitus&resultsFromEachRepository=true&includeUnmanaged=tru
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Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella asuk-

kaiden sekä kunnissa oleskelevien henkilöiden äkillisistä ja välttämättömistä 

sosiaalipalveluista. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen viranomaisnumero on   

p. 044 4181085. 
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12. Liite 4. HAL-Työryhmä 

 

Hoitoketjun pohjana on käytetty vuonna 2004 Seinäjoen seudun terveysyhtymän, Seinäjoen 

kaupungin sosiaalitoimen, päihdehuollon ja EPSHP:n tekemää Hyvä alku elämälle Päihteitä 

käyttävän odottavan äidin hoitoketjua. Alla oleva HAL-työryhmä on päivittänyt tämän hoi-

toketju XXXXX2019. 

 

 

HAL-työryhmä 

Naistentautien ja synnytysten toimintayksikkö 

 

Päivi Uusimaa-Salonen  äitiyspoliklinikka, puheenjohtaja  

Reetta-Maija Luhta Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, 

sihteeri  

Antti Saranen   naistentautien ja synnytysten toim.yks.  

Marika Hyytinen  HAL- poliklinikka  

Tiina Manninen  HAL-poliklinikka  

Päivi Kivineva  HAL-poliklinikka  

Piia Jääskeläinen HAL- poliklinikka  

Sari Järvi  pikkulapsipsykiatrian yksikkö  

Saija Hautaluoma pikkulapsipsykiatrian yksikkö  

Tarja Huhtala  pikkulapsipsykiatrian yksikkö  

Sari Fältmars  päihdepsykiatrian poliklinikka  

Hanne Tyynelä sosiaalityön toimintayksikkö  

Henna Krekola Seinäjoen terveyskeskus, äitiysneuvola  

Anu Tekoniemi  JIK ky, Ilmajoen äitiysneuvola  

Sari Kokkinen Lapuan terveyskeskus, äitiysneuvola  

Mika Lahti  Lapuan perusturva  

 

 

 


