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Päihdeongelmaisten naisten 
raskaudet Hgin Naistenklinikalla 

2002-2005 (3v3kk)
Halmesmäki ym. Suomen Lääkärilehti 11/2007

� 312 naista (keskim. 94 potilasta/vuosi)
� 135 (43%) amfetamiini tai opiaatit

� 41 (13%) alkoholi

� 10 (3%) kannabis

� 4 (1%) lääkeriippuvuus

� 69 (22%) entiset käyttäjät joilla päihteetön raskaus

� 53 (17%) viihde/satunnaiskäyttäjät, joilla pääosin 
päihteetön raskaus
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Päihdeongelmaisten naisten 
raskaudet Hgin Naistenklinikalla 

2002-2005 (3v3kk)
Halmesmäki ym. Suomen Lääkärilehti 11/2007

� 32% raskaana olevista käytti suonensisäisiä 
huumeita

� Opiaattikäyttäjät suurin yksittäinen ryhmä, 
n.1/3 kaikista

Äidin päihdeongelmaa tulee 
epäillä mm.

� Olemus ja/tai käytös viittaa päihdeongelmaan
� Äiti nähdään selkeästi päihtyneenä
� Äiti hakeutuu tavallista myöhemmin neuvolan tai     

äitiyspoliklinikan vastaanotolle 
� Käynnit jäävät toteutumatta tai ovat epäsäännöllisiä
� Äiti on HCV- tai HIV-positiivinen
� Äidillä on aiemmin päihteiden käytön takia 

huostaanotettuja lapsia
� Äiti ei vähennä tupakointia ollenkaan raskausaikana
� Lapsella syntymän jälkeen altistukseen viittaavia 

oireita
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Päihteet ja eri ikäiset lapset

� Päihdealtistus sikiöaikana
� Vastasyntyneen oireet

� Päihdealtistuksen vaikutus myöhempään kehitykseen

� Lääke- ja huumemyrkytykset
� vahinkotapaukset

� tahalliset tapaukset

� Lasten ja nuorten alkoholin, lääkkeiden  tai 
huumeiden päihdekäyttö 

� Vanhempien päihteiden käyttö

Huumeiden vaikutuksia 
raskausaikaan

� Kulkeutuvat istukan läpi sikiöön 

� Vaikutukset sikiöön ja raskauden kulkuun riippuvat 
käytetystä aineesta ja sen määrästä.

� Huumeiden käyttäjillä voi esiintyä normaalia 
enemmän 

Raskaudenaikaisia verenvuotoja, 

Istukan ennenaikaista irtoamista, 

Ennenaikaista lapsivedenmenoa, 

Ennenaikaisia synnytyksiä 

Pienipainoisia lapsia. 
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Vauvan vieroitusoireet

� 55% -94% opiaattien käyttäjien lapsista saa 
vieroitusoireita

� Osa syntymän jälkeisistä oireista on suoraa 
lääkevaikutusta ja osa vieroitusoireita

� Opiaateille altistuneet lapset saavat yleensä 
enemmän oireita kuin stimulanteille altistuneet

Opiaattien vieroitusoireet

• Täristely, jäykkyys, kouristukset

• Itkuinen, kimeä itku

• Syömisvaikeuksia, oksentelu, ripuli

• Aivastelu, haukottelu, nenän tukkoisuus

• Hikoilu

• Marmoroituminen

• Kuume
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VIEROITUSOIREIDEN ARVIOINTI   nimitarra 
Arviointi syötöillä; myös arviointivälin oireet lasketaan 

 
OIRE PIST. PVM PVM PVM PVM PVM PVM 

 
KELLONAIKA              

SYÖMISONGELMAT 2             

OKSENTELU              

Pulauttelu 2             

Kaarimaiset  oksennukset 3             

ULOSTEET              

Löysät 2             

Vetiset 3             

KUIVUMINEN 2             

HAUKOTTELU (>3 kertaa) 1             

AIVASTELU (>3 kertaa) 1             

NENÄN TUKKOISUUS 1             

HIKOILU 1             

MARMOROITUMINEN 1             

KUUME              

38-38,5 C 1             

38,5 C 2             

HENGITYSTIHEYS              

>60 1             

>60 ja retraktio 2             

HANKAUMAT              

Nenä/ polvet/ varpaat  1/1/1             

KIMEÄ ITKU              

Jaksottainen 2             

Jatkuva 3             

ATERIAN JÄLKEINEN UNI              

< 3 tuntia 1             

< 2 tuntia 2             

< 1 tuntia 3             

MORO-REFLEKSI              

Yliaktiivinen 2             

Merkittävästi yliaktiivinen 3             

TÄRINÄT, VAPINAT              

Vähän häirittäessä 1             

Paljon häirittäessä 2             

Vähän rauhassa ollessa 3             

Paljon rauhassa ollessa 4             

JÄNTEVYYS              

Lisääntynyt 2             

Kouristus 5             
KIIHKEÄ NYRKIN 
IMEMINEN 

1             

YHTEENSÄ              
 
LÄÄKITYS: 
 

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 ulostenäyte. 
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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 morfiinihoito ja 
muissa tapauksissa on ollut tapana aloittaa 
fenobarbitaalihoito. 

Huumeongelmaisen käypä hoito, 
imetys

� Mikäli äiti jatkaa aktiivista huumeidenkäyttöä 
tai on HIV-positiivinen imetystä ei suositella. 

� Hepatiitti C ei ole este imetykselle
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Huumeongelmaisen käypä hoito

� Huumeita käyttävän äidin lapsesta on 
suositeltavaa tehdä aina lastensuojelulle 
ilmoitus

Lastensuojelulaki 25Lastensuojelulaki 25§§: : 
IlmoitusvelvollisuusIlmoitusvelvollisuus

�� SosiaaliSosiaali-- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, 
poliisin ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan poliisin ja seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan 
palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä muun 
sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, 
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden 
vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten vastaanottotoimintaa tai hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten 
aamuaamu-- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa 
olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat ovat 
velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten 
estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, 
jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon 
ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma 
käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen 
selvittämistä.  selvittämistä.  
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Lastensuojelulaki 10§

� Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja, erityisesti 
päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, ja 
kun aikuisen kyvyn täysipainoisesti huolehtia 
lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan 
tällöin heikentyneen, tai kun aikuinen on 
suorittamassa vapausrangaistustaan, on 
selvitettävä ja turvattava myös hänen 
hoidossaan ja kasvatuksessaan olevan lapsen 
hoidon ja tuen tarve. 

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.
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Vastasyntyneen kotiutus

� Synnytyslaitokselta lapsi siirtyy 
� kotiin lastensuojelun tukitoimin tai 

� yhdessä äidin (ja mahdollisesti isän) kanssa 
päihde-ensikotiin, päihdeyksiköiden perheosastolle 
tai vastaavaan hoitopaikkaan taikka 

� lastenkotiin tai sijaisperheeseen vanhempien 
suostumuksella avohoidon tukitoimena, tai lapsen 
ottaa lastensuojelu huostaan, jos toimenpiteen 
kriteerit täyttyvät

Ennuste ja jatkohoito
� Äidin raskaudenaikainen huumeidenkäyttö ja vanhempien 

lapsen syntymän jälkeen jatkuva huumeidenkäyttö aiheuttavat 
aina riskin lapsen terveydelle ja kehitykselle. 

� Kätkytkuoleman vaara voi olla suurentunut 
� Vaikeat neurologiset vammat ovat verrattain harvinaisia. 

Syntymänjälkeiset olot ja tukitoimet vaikuttavat merkittävästi 
lapsen ennusteeseen 

� Päihdeperheessä asuva lapsi on vaarassa joutua fyysisen ja 
emotionaalisen hoidon laiminlyönnin ja muun kaltoinkohtelun 
kohteeksi 

� Huumeille raskauden aikana altistuneelle lapselle tulisi 
järjestää sekä terveydenhuollon (neuvolat ja 
erikoissairaanhoito) että lastensuojelun tiivis kontakti 
ongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi
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Huumausaineita käyttävien 
vanhempien lapsilla on todettu

� 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

� Psykosomaattisia oireita

Heroiinin vaikutus lapsen kehitykseen

• Kasvuympäristö vaikuttaa vahvasti

• Älyllinen kehitys jäljessä vain jos kasvanut 
biologisten vanhempien kanssa

• Ylivilkkautta myös adoptoiduilla heroiiniäitien 
lapsilla

• Kaltoinkohdellut pärjäsivät huonoiten

Orney A et al: Child Abuse Neglect 1996;20:385-96

Orney A et al: Dev Med Child Neur 2001;43:668-75.
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� Toisin kuin alkoholin kohdalla, huumeiden 
aiheuttamat vastasyntyneen kehityspoikkeamat ovat 
verrattain vaihtelevia ja vaikeat neurologiset vammat 
harvinaisia.

� Varttumista huumausainekulttuurin piirissä pidetään 
monien tutkimusten mukaan raskauden aikaista 
huumausainealtistusta vakavampana riskitekijänä 
lapsen kehityksen kannalta.

Alkoholin vaikutukset 
raskausaikaan

� Sikiön ja vastasyntyneen veren 
alkoholipitoisuus sama kuin äidin

� Lisää verenvuotoja ja keskenmenoriskiä

� Hidastaa sikiön kasvua (päänympärys ja 
pituus)

� Sikiön liikkeet vähenevät

� Alkuraskauden altistus voi johtaa 
epämuodostumaan (mm. sydän)
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Uudet FAS-diagnoosin kriteerit

� A. Varmistettu runsas alkoholialtistus

� B. Tyypilliset kasvonpiirteet, vähintään 2 seuraavista:
� lyhyt luomirako

� ohut ylähuuli

� litteä filtrum

� C.Sikiö- tai elinaikainen kasvuhäiriö (=pituus tai 
paino <10%)

� D. Keskushermoston rakenteellinen poikkeavuus tai 
pieni päänympärys
� käsitteenä sisältää myös aivojen toiminnan häiriön

Lapsen kaltoinkohtelun muodot

• Fyysinen pahoinpitely

• Henkinen pahoinpitely

• Fyysisen huolenpidon/hoidon laiminlyönti

• Lapsen emotionaalisten tarpeiden 
laiminlyönti

• Seksuaalinen hyväksikäyttö

• Syndroma Munchhausen



30.3.2009

13

Yhteenvetoa tutkimuksista

� 11662 otos, 40% vanhemmista, jotka 
kaltoinkohtelivat lapsiaan 56% vanhemmista jotka 
laiminlöivät lastensa hoitoa olivat päihteiden 
väärinkäyttäjiä (vastaavat luvut 16% ja 17% ei-
kaltoinkohtelevilla vanhemmilla  (Kelleher, et al 
1994)

� 639 lasta, jotka huostaanotettu kaltoinkohtelun takia: 
79% vanhemmista päihteidenkäyttäjiä (Besinger et al 
1999)

Walsh, Ch et al: The relationship between parental substance 
abuse and child maltreatment.

Child Abuse and Neglect 27; 1409-1425, 2003

� Tutkittiin 8472 henkilöä retrospektiivinen 
kyselytutkimus 

� Päihdeongelmaisten vanhempien lapsilla 
seksuaalisen ja fyysisen kaltoinkohtelun riski 
oli yli kaksinkertainen

� Riski suurin niillä, joilla molemmat 
vanhemmat päihdeongelmaisia
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The Quebec Incidence Study of Reported Child 
Abuse, Neglect, Abandonment, and Serious 

Behavioural Problems (QIS), 1998.

� Lastensuojeluilmoitukset laiminlyönnistä
� 45%:ssa lapset tulivat perheistä, joissa päihteiden 

ongelmakäyttöä

� Näissä perheissä päihdeongelman lisäksi
� 41,7%:ssa perheväkivaltaa

� 32,2%:ssa rikollista toimintaa

� 31,3%:ssa vanhemman mielenterveysongelmaa

The Quebec Incidence Study of Reported Child 
Abuse, Neglect, Abandonment, and Serious 

Behavioural Problems (QIS), 1998.

� Laiminlyödyt lapset päihdeperheissä versus 
laiminlyödyt lapset muissa perheissä

� Päihdeperheiden lapsilla merkitsevästi enemmän
� Aiempaa lastensuojeluasiakkuutta

� Aiempia huostaanottoja

� Pidempää laiminlyöntihistoriaa (yli 6kk) 

� Kehitysviivästymiä

� Pitkäaikaissijoituksia
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Lapsen laiminlyönti  -
(päihde)vanhemman riskitekijöitä

� Laiminlyönti omassa lapsuudessa

� Empatiakyvyn puute

� Tiedon puute lapsen ikätasoisista tarpeista

� Mielenterveysongelmat (muu kuin 
päihteidenkäyttö)

Lapsen laiminlyönti  -
päihdevanhemman kohdalla 

huomioitava lisäksi

� Lapsuudenperheessä esiintynyt päihdeongelma

� ”Antisosiaalinen persoonallisuus”

� Puolisolla päihdeongelma

� Kaksois- ja/tai kolmoisdiagnoosi

� Päihdekulttuurissa eläminen

� Päihteiden neurofarmakologiset vaikutukset
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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

Lapsen terveyden laiminlyönti voi 
ilmetä

� Painonlaskuna/pituuskasvun taittumisena tai 
toisaalta vaikeana ylipainona

� Toistuvina tapaturmina/myrkytyksinä
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Tapaturmien selvittelyn haasteet

� Selvitettävä onko kyse
� puhtaasta vahingosta

� laiminlyönnistä (eriasteista)

� lapseen kohdistuneesta väkivallasta

Tapaturmien selvittelyn haasteet

� Laiminlyönnistä/väkivallasta ei yleensä kerrota lasta 
hoitoon tuotaessa
� n. 95%:ssa pahoinpitelytapauksista tapahtumatiedot 

kerrotaan vahinkotapaturmana tai tietoja ei ole.

� Laiminlyöntiä/väkivaltaa on vaikea tunnistaa

� Laiminlyönnin/väkivallan kieltäminen on tavallista
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Lapsen terveyden laiminlyönti voi 
ilmetä

� Huonona hygieniana ja siitä seuraavina 
terveysongelmina

� Riittämättömänä huomiona lapsen 
emotionaalisia ja kognitiivisia tarpeita kohtaan 

Sikiöaikana päihteille altistuneiden 
lasten  seuranta sosped.vo:lla

� Äideille ja isille tarjotaan jo raskausaikana 
vastaanottokäyntiä 

� Ensimmäinen lastenlääkärin käynti 3-4 viikkoa 
sairaalasta jatkopaikkaan siirtymisen jälkeen

� kotoa

� ensikodista

� sosiaalisairaalasta

� tuetusta asumismuodosta 

� lastenkodista

� sijaisperheestä
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Sikiöaikana päihteille altistuneiden 
lasten seuranta sos.ped.vo:lla

� Seuraavat tapaamiset: 3-4kk, 6kk,  9-12kk

� Sen jälkeen puolivuosittain-vuosittain

� Ongelmallisissa tapauksissa käyntejä tiheämmin
� esim.rytmitys- ja syömisongelmissa myös hoitajakäynnit

� Sosiaalipediatrian yksikön vastaanotolla tapahtuvat 
käynnit eivät korvaa lastenneuvolassa tapahtuvia 
käyntejä

Seurattavat asiat

� Lapsen kasvu, kehitys ja terveys 
kokonaisvaltaisesti

� Lapsen ja huoltajan vuorovaikutustaidot

� Merkkejä lapsen laiminlyönnistä?

� Pahoinpitelyvammoja?

� Infektiot (Hepatiitit, HIV) 

� Ylimääräiset rokotukset 

� Vanhempien tilanne lapseen liittyvin osin
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Lastenlääkärin tehtäviä

� Lapsen hoitaminen ymmärtäen taustalla olevaa 
problematiikkaa

� Kaltoinkohteluriskeistä puhuminen

� Varhainen puuttuminen
� Huoli puheeksi, kirjaaminen, lastensuojeluilmoitus

� Yhteistyön tekeminen eri viranomaisten kanssa 
(lastensuojelu eritt. tärkeä)

� Informaation antaminen myös sijaisperheelle tai 
lastenkodin henkilökunnalle

Päihteille altistuneiden lasten 
seuranta sosped.vo:lla

� Vsta 2001 lähtien n.400 uutta perhettä käynyt 
alusta lähtien. 

� Osa käy lastensuojelun velvoittamina

� Alkoholille altistuneiden lasten määrä 
lisääntymässä

� Uusi ryhmä: buprenorfiinille altistuneet vauvat
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Uusi potilasryhmä: 
buprenorfiinille altistuneet vauvat

� Ensimmäinen lapsi syntyi NKL:lla v 2001
� Sittemmin HUS-piirissä syntynyt 140 lasta, joilla 

syntymävirtsassa buprenorfiinia 

� Lisäksi 90 lasta joiden äitien tiedetty käyttäneen 
buprenorfiinia

� Osa äideistä rask.ajan virallisessa korvaushoidossa  

Uusi potilasryhmä: buprenorfiinille 
altistuneet vauvat

� Äideillä yleensä vaikea opiaattiriippuvuus

� Äitien buprenorfiinin käyttö
� osa äideistä sitoutunut hyvin korvaushoitoon

� osa äideistä korvaushoidossa ja on 
oheiskäyttöä/retkahduksia/

� osalla äideistä epärealistisia vierottautumisyrityksiä

� osa äideistä käyttää pelkästään laittomasti 
buprenorfiinia/muita huumeita
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Alustavia tutkimustuloksia

� 20 buprenorfiinipositiivisena syntynyttä lasta
� 10 äitiä korvaushoidossa, 10 raskausajan laitonta 

käyttäjää jotka sitoutuivat päihdehoitoon

� psykologin tekemä vuorovaikutusarvio 6kk ja 1v iässä 
� vain yksi äiti-lapsi pari ylsi normaaliksi pidettyyn 

vuorovaikutukseen (-2SD)

Buprenorfiinille altistuneet lapset, 
neuropsykologinen arvio 3-v iässä

Salo S, Kivistö K, Korja R, Biringen Z, Tupola S, Kahila H, Kivitie-Kallio S

Emotional Availability, Parental Self-Efficacy Beliefs and Child Development in Caregiver-Child 

Relationships with Buprenorphine-Exposed 3-year-olds. 

Parenting: Science and Practice 2009 (painossa)

� Laaja neuropsykologinen tutkimus (Bayley Scales of 
Infant  and Toddler Development, Bayley III)

� 22 lasta, joilla buprenorfiinia 
syntymävirtsassa 
� 9 biol.äidin kanssa

� 13 pitkäaikaisesti sijoitettua

� 13 verrokkia
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Buprenorfiinille altistuneet lapset, 
neuropsykologinen arvio 3-v iässä

Bayley-III

Buprenorphine-

exposed group  

in parental care 

(n=9)

Buprenorphine-

exposed group 

in foster care 

(n=13)

Control 

group 

(n=13)
F-value

Cognitive 

Scale

mean 8.22 

SD 1.09

mean 9.15 

SD 0.98

mean 10.54

SD 1.26 11.89 *

Language 

Scale

mean 17.55 

SD 2.18

mean 19.30 

SD 2.89

mean

23.69

SD 2.13

18.90 *

Results for Bayley-III Cognitive and language Scales . 
An one-way ANOVA was conducted on the scores * =p<0.01

Pienten lasten 
lääke/huumemyrkytykset

� HUS Lastenklinikalla alle 3-vuotiaiden 
lääkeainemyrkytyksiä päivystyksessä n. 1/vko, 
vain murto-osa niistä on käsitelty kemiallisen 
pahoinpitelyn epäilynä
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Kemiallisen pahoinpitelyn 
epäilynä pitäisi käsitellä

� Kaikki laittomien huumeiden löydökset

� Jos ei tietoa mistä lapsi on lääkkeitä voinut saada

� Anamneesista poikkeava lääkelöydös

� oikeuslääkärin konsultaatio tarvittaessa

� Aina vakavasti harkittava pahoinpitelyn mahdollisuutta 
jos rauhoittavan lääkkeen aiheuttama myrkytystila

Käsiteltävä varoen –esite

www.neuvolakeskus.fi
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� Kiitos yhteistyöstä ja luentoon saadusta 

materiaalista:

� el Satu Kivitie-Kallio

� el Kaisa Kivistö 


