
Lämpimät onnittelut pienestä ihmeestä ja avoimesti 
hymyilevästä vauvasta!

Tiesitkö, että Suomessa syntyy joka vuosi noin 100 huuli- ja suulakihalkiolasta. Halkiot 
ovat yleisimpiä rakennepoikkeamia ja ne voidaan korjata leikkaushoidolla. Halkiot jaetaan 

kahteen pääryhmään: huulihalkioihin, joihin saattaa liittyä suulakihalkio, sekä 
suulakihalkioihin. Halkiotyypistä riippuen hoito vaihtelee. Halkioiden hoito Suomessa on 
korkeatasoista ja laadukasta. Polikliininen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Huuli- ja 

suulakihalkiokeskus HUSUKEen, ja leikkaushoito tapahtuu Uudessa Lastensairaalassa. 
Myös Oulun Yliopistollisessa sairaalassa (OYS), tehdään halkiolasten leikkauksia ja 

hoitoja.  

Teille on varmasti herännyt paljon kysymyksiä, miten lapsenne hoito tulee etenemään ja 
milloin leikkaukset tapahtuvat. Olemme tehneet halkiolapsen vanhemmille suunnatun 
hoidon etenemisen kuvauksen, johon on koottu huuli- ja suulakihalkiolapsen hoidon 
eteneminen vaiheittain. Hoidon etenemisen kuvaus on suuntaa antava ja jokaiselle 

lapselle tehdään aina yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Toivomme ettet jää yksin kysymyksiesi kanssa. Muistathan, että voit aina ottaa yhteyttä 
Huuli- ja suulakihalkiokeskus HUSUKEen tai SUHUPO ry:n tukihenkilöihin. Liity myös 

Facebookissa toimivaan vertaistukiryhmään Avoin hymy! 
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Ensikäynti Huuli- ja suulakihalkiokeskus 
HUSUKEssa lapsen ollessa 3-4 
viikkoinen
• Hoitohenkilökunnan tapaaminen
• Hoidon suunnittelu

3-6 kuukauden ikäisenä 
huulihalkion sulkuleikkaus
• Leikkauksessa huulihalkio 

suljetaan ja tarvittaessa nenää 
korjataan (Nenäplastia)

9-10 kuukauden ikäisenä 
suulakihalkion sulkuleikkaus
• Leikkauksen yhteydessä tehdään 

myös korvien putkitus 
tarvittaessa 

3-6 vuoden ikäisenä 
puheenparannusleikkaus 
tarvittaessa
• Puheterapiaa käytetään ensisijaisena 

hoitomuotona

14-18 vuoden ikäisenä 
korjausleikkauksia tarvittaessa
• Leuankorjausleikkaus
• Nenän korjausleikkaus
• Ulkonäön korjausleikkaukset

HUULI- JA 
SUULAKIHALKIOLAPSEN 
HOIDON ETENEMINEN

3-vuoden ikäisenä ensimmäinen 
määräaikainen tarkastuskäynti 
HUSUKEssa
• Tarkastuskäynnit toteutetaan kahden 

vuoden välein 18-ikävuoteen asti

9-11 vuoden ikäisenä luunsiirtoleikkaus
• Leikkauksessa korjataan luunpuutos 

halkiokohdassa
• Leikkauksen yhteydessä tarvitaan yleensä myös 

hampaiden oikomishoitoa



3-6 kuukautta
Huulihalkion 
sulkuleikkaus

Nenän 
korjausleikkaus

9-10 kuukautta
Suulakihalkion 
sulkuleikkaus

Korvien putkitus

11-14 vuotta
Hampaiden 

oikomishoito & 
protetiikka

14-18 vuotta
Leuankorjausleikkaus

Ulkonäön 
korjausleikkaukset

HUULI- JA SUULAKIHALKIOLAPSEN HOIDON ETENEMINEN 
IKÄVUOSITTAIN

3-6 vuotta
Puheenparannus-

leikkaus

9-11 vuotta
Luunsiirtoleikkaus

Nenänkorjausleikkaus



Tietoa ja tukea vanhemmille:

Suomen Huuli-suulaki-halkiopotilaat ry
www.halkio.fi

Huuli- ja suulakihalkiokeskus HUSUKE
www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/toolon-sairaala/huuli-ja-

suulakihalkiokeskus-husuke

Facebook-tukiryhmä Avoin hymy
www.facebook.com Ryhmä: Avoin hymy
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http://www.halkio.fi/
http://www.hus.fi/potilaalle/sairaalat-ja-toimipisteet/toolon-sairaala/huuli-ja-suulakihalkiokeskus-husuke
http://www.facebook.com/

