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The purpose of this bachelor´s thesis was to gather information from public health 
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abuse, how the problem is intervened and how it could be prevented. The topic was 
chosen because of the importance of the topic and because talking about and inter-
vening in substance abuse is a part of the work of a public health nurses in clinics. 

The research method was qualitative. The material was collected by interviewing 
public health nurses. The interviews were theme interviews and they were held in 
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA  

Tämän tutkimuksen aiheena on päihteiden käytön näkyvyys äitiys- ja lastenneuvo-

loissa sekä terveydenhoitajan kokemukset aiheesta. Aihe valikoitui, koska päihtei-

den käyttö on ajankohtainen ilmiö, joka koskee eri terveydenhuollon toimipaikkoja 

kuten äitiys- ja lastenneuvoloita, joita tässä tutkimuksessa käsitellään. Tutkimus-

aihe on tärkeä myös siksi, että neuvolan työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu muun 

muassa terveystarkastusten yhteydessä ottaa puheeksi ja osata puuttua perheiden 

päihteiden käyttöön (THL 2017). Tutkimuksessa käsitellään kaikkia päihteitä, sillä 

oletuksena on, että päihteiden käyttöä tapahtuu useilla eri päihteillä. Tutkimuskoh-

teeksi valikoitui äitiys- ja lastenneuvolat, sillä aihe on kiinnostava ja se koskettaa 

neuvoloita. Neuvoloiden asiakkaina voi olla perheitä, joilla saattaa olla päihdeon-

gelma (MLL 2017). 

Aihe on tärkeä, sillä päihteiden käyttö voi vaikuttaa jo raskausaikana sikiöön sekä 

aiheuttaa syntymän jälkeen mm. puutoksia lapsen turvalliseen hoitoon. Päihteettö-

myyteen on hyvä kiinnittää huomiota, sillä se tukee lapsen tervettä kasvua ja kehi-

tystä. Lapsen synnyttyä aikuisen tulee tehdä vauvan olo turvalliseksi vastaamalla 

hänen tarpeisiinsa ja tulkitsemalla niitä oikein. Vanhemman tulee antaa lapselle tur-

vallista hoitoa, ja mikäli vanhempi on päihtyneenä, ei tämä välttämättä toteudu. 

Neuvoloiden tarkoituksena on tukea vanhemman ja lapsen hyvinvointia sekä kan-

nustaa elämäntapojen muutoksessa. (Ensi- ja turvakotienliitto 2018 b, 10.) 
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUS-

KYSYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa perheiden päihteiden käytöstä ja sen nä-

kymisestä äitiys- ja lastenneuvolatyössä. Pyrkimyksenä oli selvittää, miten päihtei-

den käyttö ilmenee käyntien yhteydessä, sekä miten organisaatiossa puututaan per-

heiden päihteiden käyttöön ja miten perheitä ohjataan päihteiden käytön lopettami-

sessa. Tutkimuksessa kuvaillaan lisäksi ennaltaehkäiseviä toimia, joita terveyden-

hoitajat organisaatiossa käyttävät päihteiden käytön ehkäisemiseksi. Lisäksi kuvail-

laan terveydenhoitajien omia kokemuksia ja näkemyksiä asiaan liittyen. 

Tutkimuksen tuottamalla tiedolla tavoitteena oli, että neuvoloiden henkilökunta 

voisi kehittää omaa ammattitaitoaan ja käytäntöjään perheiden päihteiden käytön 

kohtaamiseen ja auttamiseen. Tutkimus toteutettiin yhdessä Vaasan äitiysneuvo-

lassa sekä kahdessa eri lastenneuvolassa. Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan 

hyödyntää organisaatiossa. Tarkoituksena oli, että toisten osaamista ja kokemuksia 

voidaan hyödyntää oman ammattitaidon kehittämisessä.  

Tutkimuskysymykset: 

1) Miten päihdeongelma ilmenee neuvolassa? 

2) Miten perheiden päihteidenkäyttöön puututaan neuvolassa? 

3) Miten organisaatiossa ennaltaehkäistään perheiden päihteidenkäyttöä? 
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3 TERVEYDENHOITAJA PERHEIDEN TUKENA ÄITIYS- 

JA LASTENNEUVOLOISSA 

Tässä luvussa lukija saa käsityksen tutkittavan ilmiön keskeisistä tekijöistä. Lu-

vussa kuvaillaan tarkemmin äitiys- ja lastenneuvolatyötä sekä terveydenhoitajan 

työnkuvaa ja osaamisalueita.  

Lastenneuvolassa terveydenhoitajan omat vuorovaikutustaidot, persoonallisuus ja 

tietenkin ammatilliset tiedot ja taidot ovat työn perusta. Työ on esimerkiksi vaikei-

den asioiden läpikäymistä, niiden havaitsemista sekä niihin puuttumista ja puheeksi 

ottamista. Huomio kiinnittyy ihmisyyteen, ihmissuhteisiin ja niihin liittyviin pul-

miin, kuten esimerkiksi lapsen ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen ongelmiin. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 70.) 

3.1 Äitiys- ja lastenneuvolatyö 

Terveydenhuoltolain (L30.12.2010/1326) mukaan kuntien on järjestettävä oman 

alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvol-

lisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut. Palveluita järjestäes-

sään on kuntien perusterveydenhuollon tehtävä yhteistyötä eri tahojen, kuten muun 

muassa varhaiskasvatuksen, lastensuojelun ja muun sosiaalihuollon sekä erikoisai-

raanhoidon kanssa. Neuvolatyö on keskeisessä roolissa perusterveydenhuollon eh-

käisevässä ja terveyttä edistävässä toiminnassa, ja sen palvelut ovat myös perheille 

täysin maksuttomia ja vapaaehtoisia (THL 2015). Vanhemmat saavat raskauden ai-

kana ja lapsen syntymän jälkeen tukea äitiys- ja lastenneuvolasta. Neuvolassa seu-

rataan syntyvän lapsen terveyttä ja kehitystä. Seuranta jatkuu aina kouluikään asti, 

minkä aikana vanhempia opastetaan lapsen hoidossa sekä annetaan tukea vanhem-

pien ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Tämän lisäksi neuvolassa seurataan 

myös raskauden etenemistä, äidin ja syntyvän lapsen hyvinvointia sekä keskitytään 

ehkäisemään sekä hoitamaan sairauksia. Neuvolassa käydään läpi myös kasvatuk-

seen liittyviä asioita sekä keskustellaan arkielämän sujuvuudesta ja mahdollisista 

perhe-elämän ongelmista. (MLL 2018.) Vanhemmuuden tukemiseksi ja koko per-
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heen hyvinvoinnin ja terveyden arvioinnin avuksi järjestetään neljä laajaa terveys-

tarkastusta äitiys- ja lastenneuvolassa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Neuvo-

lalla on tärkeä rooli lapsen turvallisen kasvuympäristön tukijana (THL 2017 a).   

Perheen isillä on myös mahdollisuus mennä juttelemaan isyyteen ja miehenä ole-

miseen liittyvistä asioista isäneuvolaan, jossa otetaan lisäksi erilaisia mittauksia ja 

puhutaan mm. päihdeasioista. Isäneuvola toimii terveydenedistämisyksikössä. Yk-

sikkö järjestää myös vauvaa odottaville perheille muutamia kertoja vuodessa Per-

hevalmennus-messuja. (Huttunen-Metsi 2018.)  

Äitiysneuvolassa tärkeitä tavoitteita ovat, että äidin, sikiön ja koko perheen terveys 

sekä hyvinvointi turvataan ja edistetään perheeseen tulevan lapsen kasvuympäris-

tön turvallisuutta ja terveellisyyttä. Lisäksi ehkäistään mahdollisia raskausajan häi-

riöitä ja ohjataan sekä järjestetään tarvittaessa hoitoa. Kansanterveyden edistämi-

nen on myös yksi tärkeä äitiysneuvolan tavoite. (THL 2018 b.) Äitiysneuvolassa 

terveydenhoitajan työnkuvaan kuuluu yksilölliset terveystarkastukset ja siihen kuu-

luvat seulonnat, terveyskeskustelut, kotikäynnit, puhelinneuvonta, ja perhevalmen-

nus. Lisäksi työtehtäviin kuuluu neuvolan sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. (Haarala, 

Honkanen, Mellin & Tervaskanto-Mäentausta. 2015, 230.) Lastenneuvolassa tue-

taan ja annetaan tietoa mm. lapsen ja perheen terveyen edistämiseen liittyvistä asi-

oista sekä parisuhteesta ja vanhemmuudesta. Seurataan lapsen psyykkistä, fyysistä 

ja sosiaalista kehitystä sekä annetaan tukea ja tietoa vanhemmille turvallisessa lap-

silähtöisessä kasvatustavassa. Rokotusohjelman mukainen rokotussuojan ylläpito 

sekä tarvittaessa perheen hoitoon ohjaus asiantuntijalle sisältyy myös lastenneuvo-

lan työhön. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 21.) 

Neuvolan työntekijällä on oltava riittävä osaaminen myös päihdehaittojen eh-

käisyssä, puheeksi ottamisessa ja tarvittavaan hoitoon ohjauksessa. On tärkeää 

osata kannustaa muutokseen sekä ottaa asia puheeksi kaikkien neuvolassa käyvien 

asiakkaiden kanssa, sillä esimerkiksi äidin raskaudenaikainen ja vanhempien päih-

teiden ongelmakäyttö aiheuttaa aina riskin lapsen terveydelle ja kehitykselle. (THL 

2017 a.)  
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Haasteita päihdeongelman tunnistamisessa voivat olla neuvolakäynnin lyhyt kesto 

sekä eri tahojen välinen vaitiolovelvollisuus ja tiedonkulun ongelmat, mikä voi es-

tää perheen mahdollisten ongelmien selvittämisen ja tunnistamisen. Etenkin nuoren 

ihmisen jopa vuosia kestänyt päihdeongelma ei välttämättä näy ulkonäössä tai fyy-

sisessä terveydessä lainkaan, jolloin terveydenhoitajan voi olla haastavaa tunnistaa 

ongelma. Lisäksi ongelmaa saatetaan salata, hävetä ja kieltää, sillä usein perheet 

pelkäävät menettävänsä lapsen, mikäli paljastavat päihdeongelman. (Tuominen 

2010, 16.) 

Jotta perheen ongelmia voidaan käsitellä, tarvitaan neuvolan terveydenhoitajan ja 

perheen välille luottamuksellinen yhteistyösuhde, jonka kautta voidaan tukea mo-

nipuolisesti ja tuloksellisesti sekä lasta että koko perhettä. Terveydenhoitajan on 

luotava ilmapiiri, jossa perhe kokee, että terveydenhoitaja on aidosti kiinnostunut 

koko perheen hyvinvoinnista ja jossa perhe tuntee tulleensa kuulluksi asiansa 

kanssa. Lisäksi hyvän yhteistyösuhteen luomiseksi on kunnioitettava perheen va-

linnanvapautta ja oltava hienotunteinen. Suhteen tulee perustua kumppanuuteen. 

Rehellisyys, reflektiivisyys sekä vanhempien yksilöllisyyden kunnioittaminen ovat 

myös hyvän yhteistyösuhteen ominaisuuksia. Kyseinen yhteistyösuhde mahdollis-

taa sen, että perhe voi olla aktiivisesti mukana ja osallistua päätöksentekoon, sekä 

puhua tunteistaan ja voimavaroistaan herkemmin. Hyvän yhteistyösuhteen tärkeys 

korostuu erityisesti pitkäaikaisessa työskentelyssä, jolloin mahdollistuu esimerkiksi 

vaikeiden asioiden käsitteleminen. Vanhempien saaminen yhteistyökumppaneiksi 

antaa hyvän mahdollisuuden tukea lapsiperhettä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2004, 95-96.)   

Lastenneuvola on yhteistyössä tiiviisti muiden lapsiperheiden toimivien tahojen 

kanssa esimerkiksi kotipalvelu, varhaiskasvatus, päivähoito, kasvatus- ja perheneu-

volat, lastensuojelu, erikoissairaanhoito sekä kouluterveydenhuolto (THL 2017 c). 

Toimintaa äitiys- ja lastenneuvoloissa ohjataan ja valvotaan eri tahojen toimesta. 

Äitiys- ja lastenneuvolatyötä ohjaavia ja valvovia tahoja ovat Sosiaali- ja terveys-

ministeriö (STM), Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), Alue-
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hallintovirastot (AVI) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). STM:n tehtä-

vänä on antaa suosituksia neuvolatyöstä ja valmistella lainsäädäntöä. THL puoles-

taan toimii STM:n hallinnonalalla tutkimus- ja kehittämislaitoksena, jonka tehtä-

vänä on tukea kunnissa lainsäädännön toimeenpanoa ja tutkia sekä kehittää äitiys- 

ja lastenneuvolatoimintaa. Valviran tehtävänä on parantaa oikeusturvan toteutu-

mista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveyshuollossa. AVI ohjaa ja valvoo sosi-

aali- ja terveyshuoltoa niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella ja huolehtii, 

että palvelut ovat lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Lisäksi yksityisten sosiaali- 

ja terveyspalvelujen tuottajien lupien myöntäminen sekä perusoikeuksien ja oikeus-

turvan toteutumisen edistäminen kuuluvat aluehallintovirastolle. (THL 2015.) 

3.2 Terveydenhoitajan työ 

Terveydenhoitajan on tärkeää aktivoida väestöä ylläpitämään sekä edistämään 

omaa terveyttään. Työssä on huomioitava ne terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat 

tekijät, jotka vaikuttavat ihmisten elinympäristöön, elinolosuhteisiin ja hyvinvoin-

tiin. Terveydenhoitaja voi tehdä työtä yksilöiden, perheiden ja erilaisten yhteisöjen 

parissa. Tehtävänä on terveyden edistämisen lisäksi huolehtia ja ylläpitää väestön 

ja ympäristön terveyttä sekä ehkäistä sairauksia. Asiakkaiden voimavaroja ja itse-

hoitoa on tarkoitus vahvistaa. Asiakkaita voivat olla mm. lapset, perhettä suunnit-

televat perheet, raskaana olevat naiset, vastasynnyttäneet, nuoret, työikäiset tai 

ikääntyneet. (Haarala, Honkanen, Mellin, Tervaskanto-Mäentausta. 2015, 15-17.) 

Terveydenhoitajan on osattava työskennellä ja tehdä päätöksiä itsenäisesti, sekä 

osattava toimia monenlaisissa työryhmissä, sillä työ voi olla itsenäistä tai työryh-

missä tapahtuvaa. Terveydenhoitajan työssä moniammatillinen yhteistyö tulee ilmi, 

mikä on tärkeää parhaan mahdollisen tuen ja hoidon toteuttamiseksi. (Haarala ym. 

2015, 15-17.) Tärkeää yhteistyötä tapahtuu mm. lastensuojelun kanssa, sillä tervey-

denhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus viipy-

mättä, mikäli herää huoli lapsen hoidosta ja huolenpidosta tai jos esimerkiksi epäil-

lään, että lapsen olosuhteet vaarantavat hänen kehitystään (Valvira 2015). Neuvo-

lat, avosairaanhoito, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito 

sekä yrittäjänä toimiminen ovat paikkoja, jossa terveydenhoitaja voi työskennellä. 

(Haarala ym. 2015, 15-17.) 
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4 PÄIHTEET JA NIIDEN VAIKUTUKSET 

Tässä luvussa käsitellään päihteitä ja niiden vaikutuksia sekä ehkäisevää päihde-

työtä ja puuttumiskeinoja. Neuvoloiden yksi keskeisistä tehtävistä on keskustella 

perheen kanssa päihteistä ja niiden vaikutuksista, sekä kannustaa päihteettömyy-

teen (Tuominen 2010, 11). Viime vuosien aikana päihteitä käyttävien naisten määrä 

on noussut. Käyttäjiin kuuluu myös vauvaperheitä ja raskaana olevia naisia (Ensi- 

ja turvakotienliitto 2018 a.) 

Äidin raskaudenaikainen päihteiden käyttö saattaa jatkua ja jopa lisääntyä lapsen 

synnyttyä (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004, 242). Näitä asioita on tärkeä käydä 

läpi, sillä odottavista äideistä noin 6 prosenttia on päihderiippuvaisia ja vuosittain 

päihteet aiheuttavat vaaran 3600–6000:lle sikiön kehitykselle. (Ensi- ja turvakotien 

liitto 2019, 3.) 

Päihteellä viitataan alkoholijuomaan sekä muun aineen käyttämiseen päihtymistar-

koituksessa (L17.1.1986/41). Yleisempiä päihteitä ovat alkoholi, impattavat aineet 

ja huumeet sekä päihtymystarkoitukseen käytetyt lääkkeet. Päihteet vaikuttavat 

psyykkisiin toimintoihin, ja niiden käytöllä ei ole hoidollista tavoitetta. (THL 

2016.) 

4.1 Alkoholi 

Päihteistä alkoholi aiheuttaa eniten haittoja raskauden aikana (Terveyskirjasto 

2018). Suomessa noin 600 lasta syntyy vuoden aikana eriasteisesti vaurioituneina 

äidin alkoholin käytön vuoksi (Ensi- ja turvakotienliitto 2019, 3).  

Alkoholi on etyylialkoholia eli etanolia. Se lamauttaa aivojen toimintaa ja luo ih-

miselle humalatilan. Sen vaikutus alkaa jo muutamissa minuuteissa. Humalatila 

puolestaan näkyy ihmisessä käyttäytymisen, toimintakyvyn ja mielen tilanmuutok-

sina. Alkoholi vaikuttaa aluksi ihmiseen virkistävästi ja estoja vähentävästi. Kun 

humalatila pahenee, liikkeiden koordinointi ja tasapaino heikkenevät. Lisäksi muis-

tiinpainamiskyky heikkenee, mikä voi pahimmillaan tuoda muistikatkoja. (Parta-
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nen, Holmberg, Inkinen, Kurki & Salo-Chydenius 2015, 66.) Alkoholin käyttö las-

kee toimintakykyä, lisää riippuvuutta ja pidemmällä aikavälillä aiheuttaa maksa- ja 

haimasairauksia, sekä aivotoiminnan muutoksia. Aivotoiminnan muutokset voivat 

näkyä masentuneiden ja ahdistuneiden ajatusten voimistumisena. Lisäksi alkoholi 

aiheuttaa krapulaa, johon liittyy usein pahan olon, häpeän, syyllisyyden sekä huo-

nommuuden tunnetta. Alkoholin käytön jälkeen voivat tunne-elämä, muistitoiminta 

ja keskittymiskyky olla epätasapainossa, lisäksi muutaman päivän ajan voi myös 

ilmaantua lisääntynyttä väsymystä. (MLL 2017 a.) Alkoholipitoisuutta veressä mi-

tataan promilleina. Yksi promille tarkoittaa sitä, että yhdessä litrassa verta on yksi 

gramma puhdasta alkoholia. (Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki & Salo-Chyde-

nius 2015, 66.) 

Tilastojen mukaan alkoholin käyttö on lisääntynyt Suomessa viimeisen puolen vuo-

sisadan aikana (Päihdelinkki 2013). Alkoholi on Suomessa laillinen päihde, jota 

käytetään laajasti aikuisten ihmisten toimesta (Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki 

& Salo-Chydenius 2015, 89). Se saa ihmisen tuntemaan sekä hyvänolon tunnetta, 

että kielteisiä tunteita (MLL 2017 a).  

Aikuisten päihteiden käyttöä tapahtuu myös lapsiperheissä, mikä aiheuttaakin usein 

riitoja puolisoiden välillä (MLL 2017 a). Humalatilassa itsekontrolli heikkenee ja 

tunteet ylikuumentuvat, jolloin tilanteissa voi olla syyttelyä ja jopa väkivaltaa. Lap-

selle tällaiset tilanteet ovat erityisen vaikeita ja vaikuttavatkin suuresti lapsen tur-

vallisuuden tunteeseen sekä omanarvon tunteen kehitykseen. Lapsi on tarkka huo-

maamaan aikuisen käytöksessä tapahtuvia muutoksia. Muutoksia voi olla lasittunut 

katse, horjuva askel sekä puheen voimistuminen. Nämä voivat lasten silmiin näyt-

tää pelottavalta. (MLL 2017 a.) Vanhempien runsaalla alkoholinkäytöllä on vaiku-

tuksia myös lapseen ja hänen kehitykseensä. Huolenpito ja hoiva lasta kohtaan kär-

sii liikakäytön takia, lisäksi lapsen kiintymyssuhteen kehitys voi häiriintyä. Van-

hempien alkoholin käyttö voi antaa lapselle esimerkin, että runsas alkoholin käyttö 

on hyväksyttävää, sillä lapset ottavat herkästi mallia vanhemmistaan. (THL 2017 

b.) Tämän takia on tärkeää keskustella lasten kanssa alkoholin käytöstä, sekä siihen 

liittyvistä haitoista ja lasten omista tuntemuksista (MLL 2017 a). 
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4.2 Tupakkatuotteet 

Äidin tupakoidessa raskausaikana haitalliset kemikaalit siirtyvät istukan kautta si-

kiön verenkiertoon. Tupakoinnista aiheutuvat haitalliset aineet lisäävät merkittä-

västi mm. sikiön kasvuhäiriön, ennenaikaisen synnytyksen, istukan ennenaikaisen 

irtoamisen ja etisen istukan vaaraa. Raskaudenaikainen tupakointi tuo ongelmia 

lapselle myös pitkällä aikavälillä. (Terveyskirjasto 2018.)  

Tupakka on kasvi, jonka kuivattuja lehtiä käytetään niiden sisältävän nikotiinin 

vuoksi. Tupakka voi olla poltettavaa, nuuskattavaa, pureskeltavaa tai imeskeltävää 

tuotetta. Näitä kutsutaan tupakkatuotteiksi, joihin kuuluvat savukkeet, irtotupakka, 

sikarit sekä suunuuska. (Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki & Salo-Chydenius 

2015, 64.) Sähkösavukkeet taas ovat tupakan vastikkeita (Partanen, Holmberg, In-

kinen, Kurki & Salo-Chydenius 2015, 64). 

Tupakkaa poltettaessa siitä irtoaa nikotiinia. Nikotiini imeytyy keuhkoihin ja sitä 

kautta verenkiertoon, josta se taas kulkeutuu aivoihin. Aivoissa nikotiini aktivoi ni-

kotiinireseptoreita, joka johtaa dopamiinin erittymiseen ja antaa mielihyvää. Tu-

pakka voi vaikuttaa sekä kiihdyttävästi että rauhoittavasti. Se myös supistaa pinta-

verenkiertoa sekä voi aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta ja vatsaki-

puja. (Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki & Salo-Chydenius 2015, 64.) 

4.3 Huumeet 

Huumeiden käyttö raskauden aikana voi aiheuttaa ennenaikaisen lapsiveden me-

non, ennenaikaisen synnytyksen tai lapsi voi syntyä pienipainoisena. Sikiön terveys 

vaarantuu, koska huumeet kulkeutuvat istukan läpi sikiöön. Vastasyntyneillä saat-

taa tämän takia ilmaantua vieroitusoireita. (Ensi- ja turvakotien liitto 2018 b, 8.) 

Huume tai huumausaine tarkoittaa päihdettä, joka on laiton. Laittomuuden määrit-

telee lainsäädäntö, jonka mukaan päihde on huumausaine silloin, kun se on laiton. 

(THL 2016.) Huumausainelain tavoitteena ovat ehkäistä huumausaineiden laitto-



15 

man Suomeen tuonnin, viennin, valmistuksen, levittämisen sekä käytön. Lisäksi ta-

voitteena on vähentää huumausainetarkoituksessa käytettävien aineiden aiheutta-

mia terveysriskejä. (L30.5.2008/373.) 

Huumeiden käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta, niin kuin mikä tahansa muukin 

päihde. Riippuvuuteen kuuluu olennaisena osana fysiologinen riippuvuus, jolloin 

henkilö pystyy sietämään paremmin huumeen tai päihteen vaikutuksia. Tämän li-

säksi päihteiden käytön lopettamisen jälkeen henkilöllä esiintyy erilaisia vieroitus-

oireita. Vieroitusoireyhtymä on myös useimmiten syy siihen, miksi henkilö jatkaa 

päihteiden tai huumeiden haitallista käyttöä. Huume- ja päihderiippuvuutta voi 

myös esiintyä, vaikka henkilöllä ei olisikaan vieroitusoireita. Tällöin riippuvuus on 

psykologista ja se perustuu siihen, että päihteet tai huumeet tuottavat hyvää oloa, 

positiivisia aistiharhoja tai muita haluttuja psyykkisiä vaikutuksia. (Terveyskirjasto 

2017 a.) 

4.4 Lääkkeiden väärinkäyttö ja liikakäyttö 

Lääkkeiden käyttö voi aiheuttaa vaaroja sikiölle. Lääkärin kanssa tulisi keskustella 

lääkkeiden käytöstä raskauden aikana, sillä esimerkiksi rauhoittavat lääkkeet ja uni-

lääkkeet voivat aiheuttaa sikiön alhaista painoa, alilämpöisyyttä ja velttoutta synty-

essään sekä jopa hengityslamaa. (Ensi- ja turvakotienliitto 2018 b, 7.)  

Yleisimpiä väärinkäytettyjä lääkkeitä ovat huumausaineet ja lääkevalmisteet, mitkä 

sisältävät psykotrooppisia aineita tai pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia 

lääkkeitä. Nämä kaikki ovat reseptilääkkeitä. (Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki 

& Salo-Chydenius 2015,82.) 

Lääkkeiden väärinkäyttö on tietoista ja sen tarkoituksena on päihtyminen tai huu-

mausaineena käyttäminen. Sen sijaan lääkkeiden liikakäyttö tarkoittaa sitä, että ih-

minen käyttää niitä terapeuttista vaikutusta suurempina annoksina tai liian pitkään. 

(Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki & Salo-Chydenius 2015,83.) 
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4.5 Sekakäyttö 

Sekakäytöllä tarkoitetaan usean päihteen käyttämistä samaan aikaan tai niiden pe-

räkkäistä käyttöä saman ajanjakson sisällä. (THL 2016.) Näihin päihteisiin luoki-

tellaan huumeet, alkoholi sekä lääkkeet. Tavoitteena on saada mahdollisimman 

vahva päihtymystila, päihtymisen voimistaminen tai sen pitkittäminen. Voidaan ta-

voitella myös vierotusoireiden hillintää, suorituskyvyn parantamista tai esimerkiksi 

kivun hoitoa. (Päihdelinkki 2005.) 

Sekakäyttö aiheuttaa huomattavia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja esimerkiksi 

syrjäytymistä, mielenterveyshäiriöitä sekä fyysisen terveyden heikkenemistä. Kan-

sainvälisesti vaikeimpana huumeongelman muotona pidetään sekakäyttötyyppistä 

huumeongelmaa. (Päihdelinkki 2005.) 

4.6 Vanhempien päihteiden käytön vaikutukset lapseen ja perheeseen 

Perheiden päihteiden ongelmakäyttö koituu aina myös lapsen ongelmaksi (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2004, 243).  Pienen lapsen aivojen kehityksessä on todettu, että 

tärkeää kriittisten ensimmäisten vuosien aikana kehitykselle on kontakti vanhem-

pien kanssa (Duodecim 2008).  Vuorovaikutussuhde vauvaan voi vaarantua äidin 

päihdeongelman myötä, ja se voi lisätä kaltoinkohtelun riskiä. Äidin omien van-

hempien päihdeongelma ja lapsena tapahtunut kaltoinkohtelu ovat usein nykyisten 

ongelmien taustalla. (Ensi- ja turvakotienliitto 2019, 8.) 

Lapsi tiedostaa vähitellen vanhempien alkoholiongelman havaitessaan erilaisia 

muutoksia ja vihjeitä, ja rupeaa miettimään niiden merkitystä. Lasta voi ihmetyttää 

vanhempien käytöksessä mm. myöhäinen kotiintulo ja selittämättömät poissaolot 

sekä häipymiset. Lisäksi vanhemmat voivat olla ärtyneitä sekä levottomia. Alkoho-

linkäyttö voi aiheuttaa myös psyykkisiä häiriöitä. Lapsi voi tuntea ristiriitaisia aja-

tuksia, sillä lapset haluavat uskoa vanhemmistaan hyvää ja uskoa heidän vakuutte-

luitansa. Ristiriitaisuus ja epävarmuus voivat aiheuttaa sen, että lapsi kokee syylli-

syyttä ja yksinäisyyttä sekä kohdistaa epäilykset itseensä. (Itäpuisto 2008, 30-32.) 
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Vanhemman, jolla on päihdeongelma, saattaa olla vaikeampi saada vahva tunne-

suhde lapseen, jolloin käytös voi olla myös epäjohdonmukaista ja johtaa mm. kal-

toinkohteluun tai laiminlyöntiin, sillä kyky vastata ärsykkeisiin ja lapsen tarpeisiin 

on häiriintynyt (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 242-243; Duodecim 2008). 

Amerikkalaisen lastenlääkärin Howard Dubowitzin määritelmää käytetään yleisesti 

kirjallisuudessa ja sen mukaan: ”Lapsen laiminlyönnistä on kysymys, kun syystä 

riippumatta lapsen perustarpeista ei huolehdita”. Varhainen puuttuminen lapsen lai-

minlyöntiin on vaikeaa, sillä laiminlyödyllä lapsella ei useinkaan alussa esiinny hä-

lyttäviä oireita tai merkkejä. Tämän vuoksi asiaan puututaan vasta, kun lapsen oi-

reet vaativat jo lastensuojelun puuttumista tai lastenpsykiatrista hoitoa. Ongelmia 

ovat, että lapsi ei osaa määritellä laiminlyönnin vakavuutta eikä ymmärrä hakea 

apua. Lisäksi pieni lapsi ei voi puhumalla kertoa kokemuksistaan. Laiminlyöty lapsi 

uskoo alitajuisesti siihen, että laiminlyönti on sallittua. Laiminlyönnin seurauksena 

lapsella voi ilmetä somaattisia ja psykiatrisia oireita, sekä erilaisia häiriöitä ja sai-

rauksia. (Söderholm, 2004, 57-58.) Lapsi voi myös joutua todistamaan perheväki-

valtaa. Näkymättömiksi todistajiksi kutsutaan lapsia, jotka elävät juurikin perhevä-

kivallan keskellä. Perheväkivallasta puhuttaessa tarkoitetaan sellaista väkivaltaa, 

joka tapahtuu perheen sisällä ja se aiheuttaa kipua ja tuskaa toiselle ihmiselle sekä 

fyysisesti että henkisesti. Perheväkivaltaa kokeneet lapset tarvitsevat paljon tukea 

ja apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Oranen 2004, 128-129.) 

Alkoholi aiheuttaa sikiövaurioita, ja mikäli suunnitelmissa on raskaus, on syytä tie-

tää mikä on haitaksi sikiölle (MLL 2017 b., THL 2017 c). Mikäli äiti käyttää alko-

holia, myös sikiö altistuu alkoholille, sillä alkoholi etenee äidin verestä istukan ja 

napanuora kautta sikiöön. Sikiön alkoholipitoisuus voi olla korkeampi mitä äidin 

veressä oleva pitoisuus on. Humalassa oleva odottava äiti aiheuttaa myös humala-

tilan vauvalle. Sikiön kehityksen kannalta raskauden alkuvaihe on herkintä aikaa. 

Turvallista alkoholiannosta odottavalle äidille on haastava arvioida. Jo kaksi 0.33 

litran siideri- tai olut pullollista on liikaa päivittäin nautittuna. Usein alkoholia käy-

tetään seurustelujuomana, joka liittyy rentoutumiseen ja vapaa-aikaan. Juomatavat 

parisuhteessakin ovat usein yhtenäisiä, jos mies juo paljon, myös puolisokin juo. 

Siksi paras ratkaisu tähän olisi, että pariskunta, joka odottaa lasta, sopisivat yhteiset 

pelisäännöt alkoholin vähentämiseen ja äidin täysraittiuteen raskauden aikana. 
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(MLL 2017 b.) Alkoholin käyttö raskauden aikana aiheuttaa eniten sikiövaurioita 

kaikista päihteistä. Tähän merkittävään sikiön kehitystä uhkaavaan tekijään äiti 

pystyy itse vaikuttamaan. Länsimaissa yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuu-

den aiheuttajista raskaudenaikana on alkoholinkäyttö, joka on myös ainoa haitta, 

joka olisi estettävissä sillä että odottava äiti olisi täysraitis. (Kehitysvammaliitto 

2016.) Keskenmenon, sikiön pienipainoisuuden, sikiön kasvun hidastumisen ja en-

nenaikaisuuden, sikiön epämuodostumisen sekä FASD:n riski lisääntyy, kun alko-

holia käytetään runsaasti raskauden aikana (Terveyskirjasto 2017 b). FASD (fetal 

alcohol spectrum disorders) on kansainvälinen lyhenne monimuotoisesta oireyhty-

mästä, joka aiheutuu sikiön altistumisesta alkoholille. Oireyhtymän kriteeristöön 

kuuluvat kasvuhäiriöt, tyypilliset kasvonpiirteet, keskushermoston vauriot sekä 

epämuodostumia mm. sydämessä, luustossa ja/tai sukuelimissä. (Alkoholiongel-

maisten hoito: Käypä hoito -suositus 2015.) FASD:in fyysiset ongelmat ilmenevät 

melko varhain ja ovat ongelmista helpoiten tunnistettavissa. Fyysisiin ongelmiin 

voivat kuulua mm. keskenmeno tai sikiön kuolema, ennenaikainen syntymä, alhai-

nen syntymäpaino tai äkillinen kuolema, synnynnäiset sydänviat, munuaisten poik-

keavuudet ja kasvojen poikkeavuudet kuten esimerkiksi ohut ylähuuli. (Journal Of 

Pediatric Health Care 2017, 600.) Ulkoisia tunnistettavia poikkeavaisuuksia ovat 

lisäksi muun muassa pienikokoisuus, pieni pää sekä poikkeavat kasvonpiirteet. 

FAS –lyhenne tarkoittaa sikiön alkoholioireyhtymää, ja se on vakavin muoto 

FASD:in vaurioista. FAS-diagnoosissa ei ole aina välttämättä ulkoisia piirteitä, 

vaan alkoholin käytön aiheuttamat vauriot voivat ilmetä myös seuraavina piirteinä: 

vaikeuksina oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen 

säätelyssä. (Kehitysvammaliitto 2016.) 

 

Raskauden aikana alkoholille altistuneen lapsen tulisi saada diagnoosi mahdolli-

simman pian kuntoutusta varten. Kuntoutus vähentää alkoholin altistuksesta johtu-

van keskushermostovaurion aiheuttamia ongelmia. Diagnoosi on myös edellytys 

oikeanlaisen tuen saamiselle. Sitä varten lapsen kasvua, käyttäytymistä, kielellistä 

kehitystä, kokonaiskehitystä ja ulkonäköpiirteitä seurataan. (Kehitysvammaliitto 

2016.)  Tuleva lapsi kannustaa vanhempiaan muuttamaan heidän elämäntapojaan, 
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sillä raskaus olisi viimeistään luonteva aika muuttaa alkoholin käyttöä. Terveyskes-

kuksista, oman alueen A- klinikalta tai äitiysneuvolasta saa apua ja tukea alkoholin 

käytön lopettamiseen. (THL 2017 c.)   

 

Kuten muutkin päihteet niin myös odottavan äidin lääkkeiden väärinkäyttö on vaa-

rallista sikiölle. Tämän lisäksi lääkkeiden sekakäyttö alkoholin kanssa on haitallista 

ja voi johtaa sikiön kuolemaan. Varsinkin rauhoittavat lääkkeet aiheuttavat keskus-

hermoston lamaantumista. Myös alkoholilla on sama vaikutus. Rauhoittavat lääk-

keet ja alkoholi tehostavat yhdessä toistensa vaikutusta. Ne voivat lamauttaa koko-

naan sikiön elintoiminnot yhtä aikaa käytettynä. (MLL 2017.) 

Äidin tupakoidessa raskauden aikana haitalliset aineet, kuten nikotiini ja häkä siir-

tyvät sikiön verenkiertoon istukan kautta ja siten istukan toiminta vaikeutuu (Ter-

veyskirjasto 2017 c; MLL 2017 b).  Nikotiinipitoisuus on sikiön elimistössä huo-

mattavasti korkeampi kuin äidillä (THL 2017 c). Häkä eli hiilimonoksidi heikentää 

sikiön hapensaantia ja nikotiini supistaa verisuonia, tämä aiheuttaa sikiön kasvun 

hidastumista (MLL 2017 b). Tupakoinnista aiheutuvat haitalliset aineet lisäävät 

huomattavasti mm. sikiön ennenaikaisen synnytyksen, istukan ennenaikaisen irtoa-

misen ja sikiön kasvuhäiriön vaaraa. Äidin tupakoinnilla on myös vaikutuksia vas-

tasyntyneeseen lapseen. Esimerkiksi pienipainoisuuden riski on kaksinkertainen ja 

lapsen kätkytkuoleman eli äkkikuoleman riski on viisinkertainen. (Terveyskirjasto 

2017 c.) Lisäksi tupakointi aiheuttaa ongelmia lapselle myös pitkällä aikavälillä, 

sillä äidin raskaudenaikainen tupakointi alentaa lapsen fyysisiä-, psyykkisiä ja kog-

nitiivisia taitoja (American Journal of Health Behavior 2008, 272). Lapset, jotka 

ovat altistuneet tupakalle äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin vuoksi, ovat muita 

alttiimpia saamaan hengitystieinfektioita. Lapsen oppimishäiriöt ja ylivilkkaus kou-

lussa ovat myös yhdistettävissä raskaudenaikaiseen tupakointiin. (Terveyskirjasto 

2017 c.) On huomioitava, että myös passiivinen tupakointi aiheuttaa yhtä paljon 

haittaa kuin aktiivinen tupakointi. Tämän vuoksi sekä äidin että isän tupakoinnin 

lopettaminen raskauden suunnitteluvaiheessa tai viimeistään raskauden alussa kan-

nattaa aina. (MLL 2017 b; Ensi- ja turvakotienliitto 2018 b, 7.) 
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Niin kuin muutkin päihteet, myös huumeet kulkeutuvat sikiöön istukan kautta. Si-

kiön kasvu hidastuu tulevan äidin ollessa huumeiden vaikutuksen alaisena. Huu-

meiden käytön seurauksena on suuri riski istukan repeämiseen ja ennenaikaiseen 

synnytykseen. Syntyvän lapsen terveys sekä raskaus voivat vaarantua mm. äidin 

mahdollisesta itsensä laiminlyömisestä, huonosta fyysisestä kunnosta, puutteelli-

sista ravitsemuksista ja infektioista. Päihderiippuvainen äiti tarvitsee usein apua 

huumeongelman hoitamiseen, ja siihen on syytä hakeakin apua mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa esimerkiksi äitiysneuvolan kautta. (THL 2017 c.) Kannabista 

polttavalla äidillä kannabinoidit kertyvät elimistöön. Yliannostuksen riski sekä B- 

ja C-hepatiitin ja HIV –tartunnan vaara liittyy aina suonensisäisesti käytettäviin 

huumeisiin. Lapsi voi synnytyksen yhteydessä saada veriteitse tarttuvan HIV:n tai 

hepatiitin. Huumeriippuvuus näkyy äidissä muun muassa vierotusoireina, lisäänty-

neinä tunnetilojen vaihteluina, psyykkisinä oireina ja sosiaalisina ongelmina. Syn-

tymän jälkeen vauvakin voi kärsiä vierotusoireista ja esimerkiksi kannabis voi ai-

heuttaa vauvalle syntymän jälkeen käytöshäiriöitä ja lähimuistiongelmia. Amfeta-

miini raskauden aikana voi aiheuttaa lapselle pienipainoisuutta, sekä vauva voi olla 

lyhyt kasvultaan ja päänympärys pieni. Kokaiinin käyttäminen raskaudenaikana voi 

lisätä sikiön elinten epämuodostumia, riskiä istukan irtoamiseen, keskenmenoon ja 

ennenaikaiseen synnytykseen. Lisäksi kokaiini voi vaikuttaa sikiön painoon ja pi-

tuuteen sekä äidin ja sikiön verenvuotoihin. Lisäksi kouluikäisten käytöshäiriöt ja 

vastasyntyneen neurologiset ongelmat voivat johtua kokaiinin käytöstä. Lisäksi 

kätkytkuoleman riski voi kasvaa. (MLL 2017 b; Ensi- ja turvakotien liitto 2018 b, 

8.) 

Narkomaanin raskaus luokitellaan aina riskiraskaukseksi. Äitiyspoliklinikan tark-

kailuun kuuluvat huumeita ja muita päihteitä käyttävät äidit. Poliklinikan tehtäviin 

kuuluu pääsääntöisesti vierotus- tai korvaushoidon järjestäminen sikiön hyvinvoin-

nin ja normaalin äiti-lapsi-suhteen turvaamiseksi. (MLL 2017 b.) 
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5 ENNALTAEHKÄISY, PUUTTUMISKEINOT JA YHTEIS-

TYÖTAHOT  

Luvussa kuvaillaan, miten äitiys- ja lastenneuvoloissa ennaltaehkäistään päihteiden 

käyttöä, sekä minkälaisia puuttumiskeinoja ja yhteistyötahoja on käytettävissä. 

Äidin raskaus on otollinen ajankohta tukea äitiä ja lisäksi puuttua päihteiden käyt-

töön sekä ennaltaehkäistä ja vähentää päihteiden aiheuttamia haittoja. Ennaltaeh-

käisy on tärkeää, sillä usein ongelmat saattavat olla ennakoitavissa jo hyvissä ajoin 

ennen kuin lapsi syntyy. Päihdeperheet kuitenkin ovat suuri osa lastensuojelun pal-

veluiden kuluttajista. (Duodecim 2008.)  

5.1 Ehkäisevä päihdetyö 

Kunnalla on vastuu järjestää ehkäisevää päihdetyötä ja huolehtia tarpeen koordi-

noimisesta alueellaan. Työ on toimintaa, jolla pyritään vähentämään ja ehkäise-

mään päihteiden kuten huumausaineiden, alkoholin, tupakan ja muiden päihtymi-

seen käytettävien aineiden käyttöä sekä tietysti siitä aiheutuvia niin terveydellisiä, 

sosiaalisia kuin yhteiskunnallisiakin haittoja. Toiminnan keskeinen työmuoto on 

valistus-, tiedotus- ja konsultaatiotoiminta. (THL 2017 a; Huttunen-Metsi 2018.) 

Näin edistetään myös terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Haittojen ennaltaeh-

käisyssä on syytä lisäksi kiinnittää huomiota päihteiden saatavuuteen, kysyntään ja 

tarjontaan. (Huttunen-Metsi 2018.) Ehkäisevän päihdetyöhön järjestämisestä tuli 

voimaan laki vuonna 2015. (THL 2017 a.) Lain mukaan ehkäisevä päihdetyön on 

perustuttava päihteiden käytön ja niistä aiheutuneiden haittojen seurantaan, tieteel-

liseen näyttöön sekä hyviin käytäntöihin. Päihteiden käyttäjille aiheutuneiden hait-

tojen lisäksi, tulee kiinnittää huomiota myös muille aiheutuviin haittoihin. 

(L523/2015.) Työtä tehdään siis niin yksilön, hänen lähipiirinsä kuin koko yhteis-

kunnan hyväksi (Huttunen-Metsi 2018). Ehkäisevää päihdetyötä johtaa Sosiaali- ja 

terveysministeriö, kun taas kehittämisestä ja ohjauksesta koko maassa vastaa Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Aluehallinto-

virastot ohjaavat ja tukevat toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttami-

sessa ja kehittämisessä yhdessä yhteisöjen ja viranomaisten kanssa. (L523/2015.) 
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Jotta ennaltaehkäisy onnistuisi mahdollisimman hyvin, tulisi ammattilaisen olla 

helposti lähestyttävä, jolloin asiakkailla on matala kynnys puhua vaikeimmistakin 

asioista. Eri kulttuurit ja esimerkiksi sateenkaariperheet tulee ottaa huomioon ja 

heitä tulee kohdella samanarvoisesti. Tärkeää on huomioida myös päihde- ja/tai 

mielenterveys- sekä elämänhallinnan ongelmia ja ohjata tarvittaessa avun piiriin. 

Isona osana ovat myös vertaistuki ja erilaiset ryhmätoiminnat. (Huttunen-Metsi 

2018.) 

Ammattilaisen on ohjattava lasta odottavaa äitiä terveellisissä elämäntavoissa, jotka 

luonnollisesti vaikuttavat myös lapsen hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Vaasassa 

toimii mm. terveyspalveluissa tupakkaryhmä, josta perhe voi saada apua. (Huttu-

nen-Metsi 2018.) 

 

5.2 Puuttumiskeinot 

Puuttumiskeinoihin kuuluu varhainen puuttuminen, jolla tarkoitetaan sitä, että työn-

tekijä ilmaisee huolensa esim. alkoholinkäytöstä ja etsii yhdessä asiakkaan kanssa 

hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia ratkaisuja. Mitä varhaisemmassa vaiheessa 

päihteiden riskikäyttö tulee puheeksi, sitä enemmän työntekijällä on keinoja auttaa 

asiakasta. (THL 2016.) 

Äitiysneuvolassa terveydenhoitajan tulee kertoa päihteiden ja elämäntapojen vai-

kutuksista raskauteen sekä merkittävänä osana myös sikiön hyvinvointiin ja näin 

kannustaa asiakasta äitiyspoliklinikan seurantaan. Mikäli siis keskusteluissa käy 

ilmi, että synnyttäjä myöntää käyttävänsä päihteitä, esimerkiksi alkoholia säännöl-

lisesti eli muutamia kertoja viikossa, tulee terveydenhoitajan ohjata hänet asiak-

kaaksi äitiyspoliklinikalle, jossa yksilöllisesti mietitään seurannan tarvetta ja ti-

heyttä. (Terveyskirjasto 2017 b.) 

Terveydenhoitajan tulee vähintään kerran vuodessa määräaikaiskäyntien yhtey-

dessä ottaa puheeksi alkoholin ja huumeiden käyttö, ja mikäli tulee ilmi päihdeon-

gelma tai sen epäily, olisi hyvä varata uusi aika, jotta keskusteluaikaa on riittävästi. 
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Tapaaminen tulisi järjestää ilman lapsen läsnäoloa, mikäli se on mahdollista. Haas-

tavaa on se, että useinkaan ongelmaperheet eivät myönnä ongelmaansa, saati sitten 

hakeudu itse avun pariin, joten terveydenhoitajan havainnointi päihdeongelmiin 

viittaaviin merkkeihin on erityisen tärkeää ongelman havaitsemiseksi. Päihteiden 

käyttö on usein oire jostain muusta ongelmasta, johon perhe tarvitsee tukea ja apua 

selvittääkseen tilanteen. Syyllistäminen ei ole oikea tapa, jolla auttaa päihdeongel-

maisia, vaan esille tulisi tuoda herännyt huoli lapsen tulevaisuudesta ja hyvinvoin-

nista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 242-243.) 

Päihdeongelmat ja niiden käsittely ovat raskaita ja kuormittavia asioita myös ter-

veydenhoitajalle. Mm. työnohjausta ja erilaisia koulutuksia tulisi olla saatavilla. 

Työnohjaus tarkoittaa toimintaa, jossa kokeneempi työntekijä tai asiantuntija antaa 

työntekijälle prosessiluonteista ohjausta sekä tukea oman työn arvioimiseen sekä 

esimerkiksi työongelmien erittelyyn ja mahdollisten toimenpiteiden suunnitteluun. 

Toiminnan tulisi olla säännöllistä. Terveydenhoitajan olisi hyvä myös keskustella 

asioista heti tapaamisen jälkeen työryhmänsä kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2004, 70, 242-243)  

5.3 Yhteistyötahot  

Äitiysneuvola käynneillä ei aina tule esiin äidin päihteiden käyttö tai -ongelma, jo-

ten äitiys- ja lastenneuvolan välinen mutkaton yhteistyö on avainasemassa. Mutkat-

toman yhteistyön ansioista ongelmaan voidaan puuttua ripeästi ja ohjata äiti avun 

piiriin, tärkeimmät tahot ovatkin Suomalainen neuvolajärjestelmä ja lastensuojelu-

työ. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 242-243; Tuominen 2010.) Sosiaali- ja 

terveystoimen tahot, järjestöt, seurakunta sekä keskussairaala ovat lisäksi tärkeitä 

yhteistyötahoja (Huttunen-Metsi 2018). 

Mikäli lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista, on lapsiperheillä oi-

keus saada kotipalvelua. Kotipalvelun käyttämisen syynä on yleensä sairaus, 

vamma tai muu toimintakykyä alentava syy esim. uupumus. Sen avulla tuetaan van-

hemmuutta ja selviytymistä arjessa. Yksi sosiaalipalvelun yhteistyömuoto on per-

hetyö. Se on tukena ja apuna mm. halutessa vahvistaa vanhempien voimavaroja tai 
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parantaa keskinäistä vuorovaikutusta. Palvelu on mahdollista saada lyhyt- tai pitkä-

aikaisesti. (THL 2017 c.) 

Vauvaperheiden arkea voidaan helpottaa myös ensi- ja turvakotien avulla. Ensiko-

dit ottavat vastaan mm. päihteitä käyttäviä äitejä, jotka voivat tulla hoitoon ensiko-

tiin yksin tai yhdessä vauvan isän kanssa. Ensikotiin voi hakeutua jo raskausaikana 

tai vauvan synnyttyä. Turvakoti puolestaan on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapai-

kaksi, kun kotona oleminen on mahdotonta väkivallan, uhkailun tai pelon takia. 

(THL 2017 c.) 

Mikäli päihdeongelmaa ilmenee, olisi hyvä, että psykologi sekä sosiaali- ja perhe-

työntekijä kytkettäisiin mahdollisimman nopeasti mukaan. Lisäksi tietenkin yhteis-

työaloite lastensuojelun kanssa tulee tehdä, mikäli kriteerit täyttyvät.  (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004, 242-243.) Suomessa lasten huostaanottojen yleisin syy on 

äidin päihteiden käyttö (Ensi- ja turvakotienliitto 2019, 3). 
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6 TUTKIMUSETIIKKA 

Etiikalla tarkoitetaan ihmisen suhtautumista sekä omiin että toisten tekemisiin, 

mikä on oikein, mikä väärin ja miksi. Konkreettisesti etiikka näkyy tilanteissa, joi-

hin ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, eli jokainen valinta sisältää myönteisiä sekä kiel-

teisiä piirteitä eri näkökulmista katsottuna. (Kuula 2006,21.) 

Tässä tutkimuksessa tutkimusetiikka on pyritty huomioimaan kokonaisvaltaisesti 

kaikissa tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastatte-

luna. Tutkimukseen haettiin lupaa Vaasan Kaupungilta, josta käy ilmi, että Vaasan 

Kaupunki saadaan mainita tutkimuksessa.  

Saatekirjeet (LIITE 3) terveydenhoitajille lähetettiin hyvissä ajoin ennen haastatte-

luja. Kirjeessä painotettiin, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja se 

on mahdollista keskeyttää koska vain tutkimuksen aikana. Saatekirjeessä kerrottiin, 

että haastattelu tallennetaan nauhureilla, jotka säilytetään haastattelujen jälkeen asi-

anmukaisesti vain haastattelijoiden saatavilla. Näin ollen haastateltavien itsemää-

räämisoikeus toteutui. Kankkunen ym. (2013) mukaan itsemääräämisoikeus on yksi 

lähtökohta tutkimuksen osallistumiseen ja on erityisen tärkeää, että osallistuminen 

on aidosti vapaaehtoista. Lisäksi haastateltaville on annettava mahdollisuus kysyä 

kysymyksiä ja kieltäytyä luovuttamasta tietojaan sekä keskeyttää tutkimus koska 

vain. Vapaaehtoisuudessa on otettava huomioon se, että osallistumisesta ei palkita 

eikä osallistumatta jättämisestä koidu mitään haittaa. (Kankkunen ym. 2013, 218-

219.) Tutkittaville tulee kertoa kirjallisesti, ketkä on vastuussa tutkimuksesta ja ke-

neen voi ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi. (Kuula 2006, 104.) 

Tutkimusta tehtäessä tulee ottaa huomioon, että osallistuminen perustuu tietoiseen 

suostumukseen. Luottamuksellisuus tutkimuksessa tarkoittaa, että tutkittava luottaa 

siihen, että aineistoa säilytetään, käytetään ja käsitellään niin kuin on sovittu. 

(Kuula 2006,64). Eli tutkittavalla tulee olla selkeä käsitys siitä, minkälaisesta tutki-

muksesta on kyse ja kuinka se toteutetaan sekä siitä, miten aineisto säilytetään ja 

julkaistaan. (Kankkunen ym. 2013, 218-219.) Saatekirjeessä, joka lähetettiin haas-

tateltaville, kerrottiin yllämainitut asiat tarkasti. Näin haastateltavat saivat selkeän 

kuvan tutkimuksen luonteesta ennen osallistumista. Osallistuminen haastatteluun 
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koettiin tietoisena suostumuksena, sillä osastonhoitajat valitsivat terveydenhoitajat 

haastatteluihin ja saatekirjeessä mainittiin tutkimuksen vapaaehtoisuus.  

Tutkimuksen osallistujien valintaan ei ollut muita kriteereitä kuin että tutkittava on 

ammatiltaan terveydenhoitaja ja työskentelee äitiys- tai lastenneuvolassa. Valintaan 

ei vaikuttanut tutkittavan ikä, kulttuuri, työuran pituus tai muutkaan henkilökohtai-

set asiat. Näin tutkimus toteutui oikeudenmukaisesti. Kankkusen ym. (2013) mu-

kaan oikeudenmukaisuus tutkimuksessa tarkoittaa, että tutkimukseen valikoidut 

henkilöt ovat tasa-arvoisia eikä tutkimus esimerkiksi perustu haavoittuvuuden tai 

valta-aseman väärinkäyttöön (Kankkunen ym. 2013, 221). Taustatietoja tässä tut-

kimuksessa ei kysytty, sillä tutkijat kokivat, että saadaan monipuolisia kokemuksia 

terveydenhoitajilta, jotka ovat eri vaiheessa urallaan. Lisäksi organisaation oli hel-

pompi valita terveydenhoitajat haastatteluihin, jolloin oli pienempi vaara, että haas-

tatteluihin ei osallistuisikaan suunniteltua määrää terveydenhoitajia. 

Tutkimuksessa otettiin huomioon myös anonymiteetti, joka oli keskeinen asia tut-

kimuksessa. Kankkusen ym. (2013) mukaan aineisto tulee säilyttää niin, että tietoja 

ei luovuteta ulkopuolisille. Näin ollen aineisto säilytettiin lukitussa kaapissa, johon 

vain tutkijoilla oli pääsy, sekä tietokoneella olevat aineistot olivat salasanan takana 

suojassa. Tutkimuslupaa haettaessa huomioitiin, että saako tutkimukseen osallistu-

van organisaation tai osallistuvien osastojen nimiä mainita tutkimusraportissa. Tut-

kimusluvasta kävi ilmi, että organisaatio saa näkyä, mutta osallistuvien osastojen 

nimiä ei. Tutkimuslupa haettiin organisaation käytäntöjen mukaisesti. Eettisen toi-

mikunnan lausuntoa ei tarvittu, sillä tutkimukseen osallistujat olivat hoitohenkilö-

kuntaa (Kankkunen ym. 2013, 221-222). Aineiston raportoinnissa oli otettava huo-

mioon tutkittavien yksityisyyden kunnioittaminen, eli tutkimustekstiä kirjoittaessa 

yksittäiset tutkittavat eivät saaneet olla tunnistettavissa (Kuula 2006, 64). Esimer-

kiksi pienet alaryhmät kuten miespuoliset hoitotyöntekijät tai murretta puhuvat hen-

kilöt eivät paljastu (Kankkunen ym. 2013, 221-222).  

Tutkimuksessa ei saa käyttää plagiointia, eli ei lainata toisen kirjoittamia tekstejä 

tai omia aikaisemmin saatuja tuloksia. Asiasisältöihin viitattaessa tulee muistaa 
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käyttää lähdeviitteitä sekä suorissa lainauksissa käyttää sitaattimerkkejä. Lisäksi tu-

losten sepittäminen on kiellettyä, sillä muuten tulokset ovat tekaistuja eli niitä on 

kaunisteltu tai muuteltu itse. Tulokset kuvattiin puhtaina tuloksina ja myös kieltei-

set tulokset raportoitiin. Vasta pohdintaluvussa tutkijalla on oikeus tulkita ja arvi-

oida tuloksia.  (Kankkunen ym. 2013, 224-225.) 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus toteutettiin laadullisella menetelmällä teemahaastattelua käyttäen. Koh-

deryhmänä oli Vaasan äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajia. Haastattelu 

toteutettiin keskitetyssä äitiysneuvolassa ja kahdessa eri lastenneuvolassa. Haastat-

telu toteutettiin ryhmähaastatteluna, jossa haastateltavia terveydenhoitajia oli äi-

tiysneuvolassa kolme ja lastenneuvoloissa kaksi kummassakin haastattelussa. Näin 

mahdollistettiin terveydenhoitajien avoin keskustelu ja kokemuksien esille tuomi-

nen yhdessä, jolloin voi tulla esille uusia ilmiöitä. Aineisto analysoitiin induktiivi-

sella lähestymistavalla. Opinnäytetyön ohjaaja on Suvi Kallio, ja työelämän yhteys-

henkilöt ovat äitiys- ja lastenneuvoloiden osastonhoitajat. Haastatteluihin tarvitta-

vat välineet tutkijat saivat itseltään tai lainattua Vaasan Ammattikorkeakoululta. 

Organisaation resursseja tarvittiin tutkimuksessa muun muassa yhteydenpitoon 

sekä haastatteluajan ja tilan järjestämiseen. 

Tutkimuksen teorian laatimiseen on käytetty lähteinä erilaisia sosiaali- ja terveys-

alan luotettavia verkkolähteitä sekä kirjoja ja asiantuntijan haastattelua. Lisäksi tie-

toa on haettu hoitotyön tietokannoista sekä hyödynnetty erilaisia lakeja ja pro gra-

duja, jotka liittyvät aiheeseen. Ennen tutkimuksen aloittamista ja tutkimusta tehtä-

essä on selvitetty myös aiempia tutkimuksia aiheeseen liittyen, ja näitä löytyi jonkin 

verran. Tutkimuksen aiheen valintaan tämä ei kuitenkaan vaikuttanut.  

7.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen menetelmä. Mene-

telmä valittiin, koska tässä tutkimuksessa ei pyritty yleistettävyyteen vaan haluttiin 

kokemustietoa ja tuntemuksia ammattilaisilta (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen. 2013, 66-67). Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa terveydenhoitajan 

näkemyksistä ja kokemuksista aiheeseen liittyen mahdollisimman syvällisesti. Tut-

kimuksessa ei haettu tilastollista tietoa.  

Haastattelumuodoksi valikoitui teemahaastattelu, koska haastattelutyypissä koros-

tuvat ihmisten omat tulkinnat eri asioista sekä niiden merkitykset. Teemahaastatte-
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lulla tarkoitetaan menetelmää, joka mahdollistaa luontevan haastattelutilanteen va-

paamuotoisten ja syvällisten keskusteluiden avulla. Teemahaastattelu on keskuste-

lunomainen tiedonkeruumenetelmä, jolla voidaan saada selville asioita, jotka ei 

muuten tulisi esille. (Hirsijärvi & Hurme 1988, 8.) Haastatteluun laadittiin valmiit 

teemat tai aihepiirit, mutta haastattelun toteutusta ei oltu strukturoitu, jolloin haas-

tattelu oli vapaampi. Lisäksi tutkimuksen toteutukseen haluttiin menetelmä, joka ei 

ole täysin strukturoitu vaan oli mahdollisuus muutoksiin matkan varrella. Tämä 

mahdollistaa sen, että haastattelu oli joustava, jossa oli mahdollista yksilöllisesti 

sekä vapaasti tuoda omia kokemuksia ja mietteitä esille. (Kankkunen ym. 2013, 

125.) 

Tässä tutkimuksessa haastattelun teemoina olivat päihteiden käytön näkyvyys arki-

työssä, puuttuminen päihteiden käyttöön sekä ennaltaehkäisy. Näiden pohjalta laa-

dittiin haastattelun runko (LIITE 1 JA 2), joka toimi apuna haastattelun etenemi-

sessä.  

7.2 Kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli Vaasan äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoi-

tajia. Tarkoituksena oli, että haastatteluissa olisi 2-4 terveydenhoitajaa yhtä haas-

tattelua kohden. Äitiysneuvolahaastattelu toteutettiin yhdessä äitiysneuvolassa, jo-

hon tarkoituksena oli, että osallistuisi samanaikaisesti neljä terveydenhoitajaa, 

mutta vain kolme pääsi paikalle. Lastenneuvola haastattelu toteutettiin kahdessa eri 

lastenneuvolassa ja kumpaankin haastatteluun osallistui kaksi terveydenhoitajaa, 

suunnitelmien mukaisesti. Organisaation yhteyshenkilöt eli osastonhoitajat valitsi-

vat terveydenhoitajat haastatteluihin ja tämä sovittiin sähköpostin välityksellä hy-

vissä ajoin ennen haastatteluja. Osastonhoitajat ilmoittivat asiasta tutkimukseen 

osallistuville terveydenhoitajille, jonka jälkeen tutkijat lähettivät saatekirjeet 

(LIITE 3) sähköpostitse. 
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7.3 Aineiston keruu 

Aineisto kerättiin haastattelemalla neuvoloiden terveydenhoitajia, jolloin he saivat 

vastata suullisesti ja keskustella vapaasti. Haastattelumuotona käytettiin ryhmä-

haastattelua, joka toteutettiin teemahaastatteluna. Ryhmähaastattelu soveltui tähän 

tutkimukseen, sillä osallistujat edustavat samaa ammattiryhmää. Etuna on myös se, 

että ryhmässä vuorovaikutuksen ansiosta osallistujille saattaa tulla mieleen asioita, 

joita ei olisi muistanut ilman toisen kertomaa kokemusta (Kankkunen ym. 2013, 

123-128). Tarkoituksena aineiston tallentamiselle oli käyttää apuna nauhuria, josta 

aineisto litteroitiin eli kirjoitettiin tekstiksi ja analysoitiin (Kankkunen ym. 2013, 

163). Haastatteluihin osallistui molemmat tutkimuksen tekijät. Aikaa haastattelui-

hin varattiin kaksi tuntia jokaista haastattelua kohden. 

Haastattelut toteutuivat teemahaastatteluna kolmessa eri Vaasan kaupungin neuvo-

lassa, ja sen toteuttivat opinnäytetyön tekijät. Neuvolat jakautuivat niin, että yksi 

haastattelu oli keskitetyssä äitiysneuvolassa ja kaksi haastattelua kahdessa eri las-

tenneuvolassa. Aineiston laajuuteen saattoi vaikuttaa se, että äitiysneuvolan haas-

tattelusta puuttui yksi terveydenhoitaja, mutta haastattelijat kuitenkin kokivat, että 

aineistoa kertyi riittävästi tutkimusta varten. Osastonhoitajat arpoivat/valikoivat 

terveydenhoitajat haastatteluihin. Valintakriteereitä ei ollut, joten tämän ajatellaan 

helpottaneen valintaa. Taustatietoja ei kysytty, sillä tutkijat kokivat, että siitä ei ole 

hyötyä tutkimuksen kannalta. 

Haastattelut tapahtuivat neuvoloiden tiloissa, mikä helpotti terveydenhoitajien osal-

listumista haastatteluun. Haastattelut nauhoitettiin puhelimella sekä nauhurilla en-

simmäisessä haastattelussa. Ensimmäisen haastattelun jälkeen tutkijat totesivat, 

kuunnellessa aineistoa, että nauhurin ääni oli huomattavasti epäselvempi kuin pu-

helimessa. Tämän takia nauhuri jätettiin seuraavissa haastatteluissa pois ja käytet-

tiin vain puhelinta. Lisäksi toinen tutkijoista teki muistiinpanoja, jotka auttoivat lit-

terointivaiheessa tarkentamaan ilmauksia tai epäselviä lausahduksia. Nauhoittami-

nen ja kirjaaminen kerrottiin saatekirjeessä sekä haastattelun alussa ennen aloitta-

mista, jolloin siihen saatiin suullinen lupa. Yhdessä haastattelussa haastateltavat 
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kuitenkin kokivat, että nauhuri on häiritsevä ja toivoivat, että sitä ei käytettäisi lain-

kaan. Asia oli kuitenkin kerrottu jo saatekirjeessä, joten terveydenhoitajat olivat 

asiasta tietoisia etukäteen. Haastateltaville kerrottiin, että aineiston luotettavan ja 

riittävän keruun kannalta haastattelua ei voida pitää ilman nauhoittamista. Tervey-

denhoitajat ymmärsivät asian ja suostuivat kuitenkin nauhoitukseen. Tutkijat koki-

vat, että nauhoittaminen saattoi kuitenkin jollakin tavalla vaikuttaa haastattelun kul-

kuun ja ilmapiiriin, sillä ajoittain haastattelu ei tuntunut niin luontevalta ja keskus-

telunomaiselta kuin kahdessa muussa haastattelussa. 

Haastattelun apuna käytettiin teemahaastattelurunkoa, joka oli räätälöity sopiviksi 

neuvoloihin (LIITE 1 JA 2). Haastatteluissa ilmapiiri oli hyvä ja haastatteluiden 

kulku yleisesti ottaen sujuvaa. Tämän voidaan ajatella johtuvan osittain siitä, että 

terveydenhoitajat olivat toisilleen entuudestaan tuttuja. Jokainen haastattelu kesti 

reilun tunnin, minkä koettiin olevan juuri sopiva aika, sillä turhautumista/pitkästy-

mistä ei havaittu ja teemat ehdittiin käydä rauhassa läpi. Haastatteluihin oli alun 

perin varattu kaksi tuntia aikaa, joten aikaa oli riittävästi ja haastattelu saatiin vietyä 

loppuun rauhallisella tahdilla ja jokainen sai suunvuoroja tasapuolisesti. 

7.4 Aineiston analyysi 

Tässä tutkimuksessa aineiston analysoimisessa käytettiin sisällönanalyysiä ja esi-

merkki analysoinnista näkyy taulukossa 1. Sisällönanalyysi on perusanalyysimene-

telmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa. Menetelmän avulla 

aineistoa voidaan analysoida objektiivisesti sekä systemaattisesti ja saadaan tiivis-

tetty ja yleinen kuvaus. Tällä tavoin saadaan aineisto järjestettyä johtopäätösten te-

koa varten. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93, 105.) 

Laadullisen analyysin muotoja ovat induktiivinen ja deduktiivinen. Induktiivinen 

tarkoittaa aineistolähtöistä analyysiä, kun taas deduktiivinen tarkoittaa teorialäh-

töistä analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95, 110, 117.)  Analysointi toteutettiin 

tässä tutkimuksessa induktiivisella tavalla. 
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Taulukko 1 Lastenneuvolan haastatteluista. 
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7.5 Työn aikataulu 

Tutkimussuunnitelman teko ajoittui touko- lokakuun 2018 ajalle. Tutkimussuunni-

telma lähetettiin lokakuussa, jolloin myös haettiin tutkimuslupaa organisaatiolta. 

Haastattelut toteutettiin marras-joulukuun aikana. Analysointi ja litterointi toteutet-

tiin 2018 loppupuolella ja 2019 alkuvuoden aikana. Lopullinen raportti kirjoitettiin 

kevään 2019 aikana ja myös tutkimuksen valmistumisaika ajoittui keväälle 2019. 
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8 TULOKSET 

Luvussa käydään läpi haastatteluissa saatuja tuloksia äitiys- ja lastenneuvoloista. 

Luvussa kerrotaan erikseen äitiysneuvolassa saadut tulokset ja lastenneuvolasta 

saadut tulokset, jotta lukijan on helpompi saada selkeä käsitys tuloksista.  

8.1  Päihdeongelman ilmeneminen äitiysneuvolassa 

Tuloksista ilmeni, että päihdeongelmalla on useita vaikutuksia, joiden kautta äitiys-

neuvolassa voidaan saada selville mahdollinen ongelma. Päihdeongelma voi ilmetä 

selkein ulkoisin merkein muun muassa asiakkaan ulkoisen olemuksen, esimerkiksi 

hygienian ja vaatetuksen perusteella. Lisäksi asiakas voi haista tupakalle tai kärsiä 

vieroitusoireista. Tarpeen mukaan terveydenhoitaja voi ottaa virtsanäytteen: mikäli 

isällä tiedetään olevan päihdeongelma, voidaan pissanäyte varmistaa myös äidiltä. 

Lisäksi terveydenhoitaja voi tehdä häkämittauksen, jonka tuloksen perusteella voi 

ilmetä päihdeongelma. Käytössä on myös erilaisia kyselyitä, kuten rutiininomainen 

Audit –kysely, jolla kartoitetaan vanhempien alkoholin käyttöä, ja tämä toimii sa-

malla apuna puheeksi ottamiseen (THL 2018 a). Myös hoitajan oma intuitio toimii 

työkaluna tunnistamisessa. Tuloksista tuli esiin, että päihdeongelman tunnistami-

nen on ajoittain myös haastavaa, ja uudella työntekijällä tämä voi olla vielä haas-

teellisempaa. Terveydenhoitajat kertoivat, että ongelmaa peitellään ja totuutta yri-

tetään silotella sekä vähätellä. Lisäksi neuvolakäyntien useampi peruuntuminen 

saattaa herättää huolen terveydenhoitajalla, ja tällöin on haastavaa tarttua perheen 

ongelmaan. Kuitenkin terveydenhoitajat kertoivat, että kun asiakkaalla on vaikea 

ongelma, on sitä vaikea täysin salata. 

Terveydenhoitajien mukaan huumeiden ongelmakäyttö tulee esiin herkemmin kuin 

alkoholin ongelmakäyttö. Osa päihdeongelmaisista tulee äitiysneuvolan tietoon vi-

ranomaisten kautta, jolloin asiaan voidaan tarttua. Terveydenhoitajien mukaan on 

myös tapauksia, joissa nainen ei ole ollut tietoinen raskaudesta ja on käyttänyt päih-

teitä alkuraskauden aikana. Kuitenkin terveydenhoitajien mukaan yleensä tällai-

sessa tilanteessa nainen on huolestunut ja lopettanut heti päihteiden käytön. Mikäli 

perheen isä käyttää päihteitä, asia vaivaa usein äitiä, ja äidillä on ehdoton ei asian 
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suhteen. Osa perheistä puhuvat avoimesti päihdeongelmasta, mikä helpottaa ongel-

man varhaiseen tarttumiseen ja ilmenemiseen. Lapsen synnyttyä, tekevät äitiysneu-

volan terveydenhoitajat kotikäynnin perheen luokse, jolloin kotioloista saattaa 

myös ilmetä jotain huolta herättävää, mikä voi kieliä mahdollisesta ongelmasta.  

”Sit ku se on mennyt tarpeeksi pitkälle, niin ei sitä oikeen voi salata.” 

Terveydenhoitajien kertoman mukaan äitiysneuvolassa kohdataan erilaisia päih-

teitä ja ongelmia. Selkeää eroa isän tai äidin päihteidenkäytön välillä ei ilmennyt, 

mutta esille kuitenkin nousi isän alkoholin käytön olevan yleistä. Uusi alkoholilaki 

on aiheuttanut sen, että annoksia nautitaan saman verran mutta vahvempana. Ter-

veydenhoitajien mukaan usein, mikäli isällä on alkoholiongelma, voi äidillä ilmetä 

psyykkistä huonovointisuutta.  Esille nousi kannabiksen, subutexin ja tupakan käy-

tön yleisyys. Kuitenkin subutexia käyttäviä vanhempia ei neuvolassa ole läheskään 

aina. Tuloksista kävi ilmi, että yleensä mikäli subutexin käyttöä ilmenee, tällöin 

usein kummatkin vanhemmista käyttävät. Lisäksi äitiysneuvolassa on kohdattu 

myös sekakäyttöä ja lääkkeiden väärinkäyttöä. Terveydenhoitajien kokemusten 

mukaan ongelma siirtyy usein sukupolvesta toiseen.  

”Kun elämä pyörii siinä päihteiden ympärillä, niin kyllä se havaitaan sitten 

ihan heti, viimeistään sisäänkirjoituskäynnillä.” 

”Alkoholi on semmonen, että siitä ei ehkä herkästi kerrota koko totuutta.” 

8.2 Päihdeongelmaan puuttuminen äitiysneuvolassa 

Terveydenhoitajille on erilaisia keinoja puuttua päihdeongelmaan äitiysneuvolassa. 

Terveydenhoitajat listasivat keinoja, joita voidaan käyttää käynneillä avuksi. Näitä 

ovat esimerkiksi päihdekyselyt, joiden kautta voidaan saada keskustelua aikaan. 

Erilaiset seulat toimivat myös puuttumisen apuna. Jos ilmenee tai on epäilys tupa-

kan käytöstä sisäänkirjoituskäynnillä, terveydenhoitajat käyttävät häkämittaria 

apuna. Häkämittarin tulokset antavat viitettä todellisesta käytöstä ja mittausta ote-

taan tilanteen mukaan jokaisella käynnillä. Terveydenhoitajat kannustavat tupakan 

käytön lopettamiseen ja ovat kokeneet häkämittarin tulosten laskun olevan hyvä 
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motivoiva asia tupakoinnin lopettamiseen. Tulokset voidaan kirjoittaa muistiin neu-

volakorttiin. Terveydenhoitajat ovat kokeneet hyväksi tavaksi, että häkämittaus ote-

taan ilman sen kummempia kyselyitä, jolloin asiakkaat ovat siihen herkemmin 

suostuvaisia. Mikäli sisäänkirjoituskäynnillä ilmenee päihteiden käyttöä, asian lä-

pikäymistä jatketaan myös heti viikolla 15, joka on laaja käynti. 

”No mehän kysytään heti siinä sisäänkirjoitus kerralla se tilanne ennen ras-

kautta ja sitten vielä siinä mä kysyn et mikäs tilanne on nyt.” 

Terveydenhoitajan toimiminen ja vuorovaikutus ovat tärkeänä osana puuttumista. 

Terveydenhoitajat kartoittavat sisäänkirjoituskäynnillä tilanteen ennen raskautta ja 

tilanteen nykyhetkellä. Samalla kartoitetaan perheen elämäntilanne, esimerkiksi 

ovatko vanhemmat töissä tai koulussa. Mikäli perheillä on päihdeongelmaa, puut-

tuminen ongelmaan on toistuvaa joka käynnillä. Terveydenhoitajien mukaan on tär-

keää keskittyä isoimpaan riippuvuuteen ja jättää pienemmät sekä vähemmän vaaraa 

aiheuttavat ongelmat sivummalle. On tärkeää muistaa antaa positiivista ja kannus-

tavaa palautetta asiakkaalle. Tuloksista käy ilmi, että terveydenhoitajat kokivat tär-

keäksi, miten asiat ilmaistaan sekä miten ne otetaan puheeksi asiakkaan kanssa. 

Esimerkiksi lastensuojeluilmoitusta tehtäessä voisi käyttää jotain muuta sanaa kuin 

lastensuojeluilmoitus, sillä sanasta on monilla negatiivinen kuva. Lisäksi vanhem-

mille tulee kertoa mahdollisesta ilmoituksen tekemisestä ennen sen tekoa. 

Tuloksista ilmeni, että terveydenhoitajilla on käytettävissä erilaisia yhteistyötahoja 

eri tilanteita varten. Esimerkiksi mikäli asiakkaalla ilmenee huumausaineiden käyt-

töä, ovat terveydenhoitajat heti yhteydessä sosiaalipuoleen eli tilanteen mukaan ai-

kuispuolelle tai lastensuojelupuolelle. Lisäksi asiakkaita voidaan ohjata Klaaraan 

tai Horisonttiin. Klaara on tarkoitettu 13-24 -vuotiaille vaasalaisille nuorille, ja 

siellä voi keskustella ammattilaisten kanssa mieltä askarruttavista asioista (Klaara 

2019). Horisontti on avopalveluita tarjoava mielenterveys- ja riippuvuuskeskus, 

joka on tarkoitettu yli 25 -vuotiaille (Vaasa 2019). Päihdeasema on koettu myös 

yhdeksi tärkeäksi äitiysneuvolan yhteistyötahoksi. Äitiysneuvolalla on käytössä 

kiikkutyöntekijä, joka tukee perheitä ja alle vuoden ikäisten lasten varhaista vuoro-
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vaikutusta sekä kiintymyssuhdetta. Palvelua voi hyödyntää esimerkiksi nuorille äi-

deille ja perheille tai päihderiippuvaisille. Kiikkutyöntekijä voi olla tukena mm. heti 

sairaalassa lapsen synnyttyä sekä kotona perheen kotiutuessa. Vaasassa palvelu oli 

hetken tauolla, siihen saakka, että saatiin uusi työntekijä koulutettua. Terveyden-

hoitajat kokivat kiikkutyöntekijästä olleen erityisen paljon hyötyä ja tämän pitävän 

hoidon määrätietoisena ja selkeänä. Terveydenhoitajat kertoivat, että mikäli asiakas 

on käyttänyt viimeisen kolmen vuoden aikana joitakin huumausaineita tai esimer-

kiksi väärinkäyttänyt lääkkeitä, tai mikäli asiakas raskauden aikana käyttää päih-

teitä (lukuun ottamatta tupakkaa) tulee terveydenhoitajan tehdä lähete HAL-poli-

klinikalle. HAL-poliklinikka on Vaasan keskussairaalassa ja siellä hoidetaan odot-

tavien äitien huume-, alkoholi- tai lääkeriippuvuuksia yhdessä sosiaali- ja avopuo-

len kanssa. Mikäli asiakas kieltäytyy menemästä HAL-poliklinikalle, tekevät ter-

veydenhoitajat ennakoivan lastensuojeluilmoituksen ja järjestävät yhteistyöpalave-

rin, johon osallistuu mm. sosiaalipuoli, HAL-poliklinikan kätilö, äitiysneuvolan ter-

veydenhoitaja, asiakas ja puoliso, lääkäri sekä mahdollisesti päihdeklinikka, jos 

sinne on aiempi kontakti. Mikäli taas neuvolakäynnin aikana terveydenhoitajalle 

herää huoli perheen asioista, hän keskustelee vanhempien kanssa mahdollisesta en-

nakoivasta lastensuojeluilmoituksesta. Jos perhe on yhteistyöhaluinen, asiasta ei 

tehdä ennakoivaa lastensuojeluilmoitusta, vaan yritetään asioita käydä läpi yhteis-

työpalaverissa. Mikäli perhe ei suostu yhteistyöhön, terveydenhoitaja tekee heti en-

nakoivan lastensuojeluilmoituksen ja ilmoittaa tästä perheelle.   

”Mä en tosiaan puhu siitä lastensuojeluilmoituksesta ensisijaisesti, vaan 

mä sanon, et no joko mä käytän sitä huoli sanaa tai sitten että mulla on nyt 

sellanen tarve, että meidän pitää saada myös sosiaalityö tähän tilanteeseen 

mukaan, että mun apu ei ole riittävää.” 

Tuloksista kävi ilmi, että terveydenhoitajilla on haasteita ja tiedon puutteellisuutta 

päihdeongelmaisten hoitoon. Terveydenhoitajat toivat esille mm. koulutusten vä-

häisyyden aiheeseen liittyen sekä päihdeongelmien hoidon vievän paljon aikaa 

käynnistä. Yhtenä haasteena terveydenhoitajat toivat esille, että joidenkin yhteis-

työtahojen tiedon saannin esteenä on mahdollisesti vaitiolovelvollisuus tai tieto-

turva. 
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Terveydenhoitajat toivat esille mm. sen, että päihdeaseman kanssa yhteistyö on 

mutkatonta. Sieltä he kokevat saavansa hyvin tukea ja neuvoja. Lisäksi terveyden-

hoitajilla on käytössä myös vartija esimerkiksi kotikäynnille mukaan tai neuvola-

käynnille turvaamaan arvaamattomien asiakkaiden kohtaamista. Tärkeänä osana 

jaksamista he kokivat vaikeiden asioiden läpikäymisen työkaverin kanssa sekä 

työnohjauksessa.  

8.3 Päihteiden käytön ennaltaehkäisy äitiysneuvolassa 

Tuloksista ilmeni ennaltaehkäisyn olevan sitä, että kerrotaan äidin elintapojen vai-

kutuksista sikiöön, jolloin äidille herää ajatuksia riskeistä ja näin hän jättäisi käyt-

tämättä päihteitä tai lopettaisi niiden jo alkaneen käytön. Raskausaika toimii usealle 

hyvänä motivaationa lopettaa päihteiden käyttö ja ruveta huolehtimaan itsestään ja 

näin myös sikiön hyvinvoinnista. Kiikku-työntekijä voi olla myös osa ennaltaeh-

käisyä, sillä kiikku-työntekijän palvelut otetaan käyttöön melko varhaisessa vai-

heessa.  

Erilaisten päihdekoulutusten, verkkokoulutusten ja aiempien työkokemusten muilta 

työpaikoilta koettiin antavan valmiuksia ennaltaehkäisyyn. Terveydenhoitajat ko-

kivat työnohjauksesta ja asioiden purkamisesta työkaverille olevan paljon hyötyä 

jaksamisen kannalta. Näin ollen näistä asioista voi olla myös apua ennaltaeh-

käisyyn.  

”Hyvä, että me ollaan samassa paikassa, ku se, että sitä odottaa kuukauden et 

meillä on työnohjaus et saa mennä purkamaan.” 

8.4 Päihdeongelman ilmeneminen lastenneuvolassa 

Tuloksista kävi ilmi, että lastenneuvolan terveydenhoitajilla on erilaisia keinoja 

päihdeongelman tunnistamiseen. Lisäksi jotkut ulkoiset merkit voivat herättää huo-

len terveydenhoitajalle mahdollisesta päihdeongelmasta. Ulkoisia merkkejä voivat 

olla esimerkiksi asiakkaan epäsiisteys, asiakkaan tuleminen käynnille päihtyneenä 

tai epäasiallinen kommunikointi. Lisäksi kotikäyntejä tehtäessä terveydenhoitajat 
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voivat tehdä kotioloista havaintoja, jotka voivat herättää huolen mahdollisesta on-

gelmasta. Terveyenhoitajien mukaan päihdeongelma voi myös ilmetä taustatietoja 

ja elämäntilannetta kartoittamalla. Mikäli asiakkaalla ei esimerkiksi ole työ- tai 

opiskelupaikkaa, voi tämä herättää terveydenhoitajalle kysymyksiä, mikä siihen 

mahtaa olla syynä. Tuloksista kävi ilmi myös, että usein päihdeperheet ovat tulleet 

esille jo raskaus aikana äitiysneuvolassa, jolloin lastenneuvolaan siirtyy tieto on-

gelmasta. Tällöin on jo aloitettu äidin ja perheen tukeminen. Perheet, joilla on rank-

kaa huumetaustaa ja ovat jo äitiysneuvolasta tiedossa, saattavat olla hyvinkin avoi-

mia ongelman suhteen, sillä ongelma on heille tavallista elämää. 

”Epäsiisteyskin voi olla vaikeeta tulkita välillä, voi olla puhdas ja siisti ul-

koapäin mutta kaikki ei välttämättä ookkaan hyvin. Jotkut on sit taas bohee-

meja perheitä, jotka hoitaa lasta hyvin ja on hyvä vuorovaikutus mutta ei 

ole nöpön nuukaa miltä näyttää.” 

Taustatietojen kartoittamisessa terveydenhoitajat käyttävät apuna erilaisia kyselyitä 

esim. Audit- lomaketta. Terveydenhoitajien kokemusten mukaan usein perheet, 

joilla on päihdeongelma eivät vastaa totuudenmukaisesti kyselyihin, jolloin on vai-

kea saada keskustelua aikaan. Lisäksi terveydenhoitajat käyttävät tiedonsaannin 

apuna voimavaralomaketta, joka jaetaan 2kk neuvolakäynnillä. Perhe täyttää lo-

makkeen kotona ja se käydään läpi yhdessä terveydenhoitajan kanssa 3kk neuvola-

käynnillä. Terveyenhoitajien mukaan perheet, joilla ei ole ongelmia, täyttävät ak-

tiivisemmin lomaketta. Muita lomakkeita ovat esimerkiksi parisuhde- sekä väkival-

talomake. Kuitenkin vaikka lomakkeita jaetaan, terveydenhoitajat kertovat, että 

yleensä perheet puhuvat asiasta vasta eron jälkeen. Ongelma on saattanut olla per-

heessä jo pitkään, mutta asiaa on peitelty ja salailtu. Terveydenhoitajien kertoman 

mukaan, asiakkaat voivat olla päihdeongelmasta huolimatta huolta pitävän näköi-

siä, jolloin ongelma ei tule esiin käynnillä. Terveydenhoitajien mukaan tapaamiset 

voivat epäonnistua sillä, että asiakkaat voivat jättää tulematta vastaanotolle tai pe-

ruvat sovittuja käyntejä. Asiakkaat voivat myös kieltäytyä kotikäynneistä tai ter-

veydenhoitajat eivät tapaa koskaan toista vanhempaa. Käynnin ongelmana on myös 

rajallinen aika, tunnin käynnille on suunniteltu niin paljon työtehtäviä, että ongel-
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maa ei keretä välttämättä huomata. Tulosten mukaan perheet voivat keskittyä tun-

nin ja peitellä isojakin ongelmia ilman, että terveydenhoitaja havaitsee ongelmaa. 

Terveydenhoitajalle voi kuitenkin tulla tunne tai aavistus, että perheessä on jotain, 

mihin tulisi tarttua, mutta lyhyen käynnin aikana ei ehdi saada kiinni, mistä on kyse. 

Mikäli käynnin aikana ilmenee jokin muu asia, johon perheet tarvitsevat tukea, saat-

taa koko käynti kulua sen asian läpikäymiseen, jolloin esimerkiksi päihdeongelma 

voi jäädä huomaamatta. Nämä asiat aiheuttavat sen, että kohtaaminen asiakkaan 

kanssa jää riittämättömäksi, jolloin päihdeongelman tunnistaminen on hankalaa.  

”Ei me oikeesti voida tietää, jos me ei sitä toista puoliskoa nähdä koskaan, 

se on vaan mitä se toinen täällä kertoo, että hyvin menee” 

”Joskus miettii sitä, että miten paljon menee läpi asioita ilman, että me tie-

detään yhtään mistään mitään.” 

Perheet voivat suhtautua päihdeongelmaan eri tavoin. Ongelma voidaan kieltää tai 

ongelma on hyväksytty, jolloin siihen halutaan apua. Kun ongelmaan halutaan 

apua, vanhemmat saattavat tuoda yhdessä asian esiin tai vasta eron jälkeen toinen 

vanhemmasta ottaa asian esille. Terveydenhoitajien mukaan on ollut myös tilan-

teita, jossa pariskunnasta toinen osapuoli on tuonut toisen ongelman esiin.  

”Äiti itse toi esille sen ei oman vaan miehensä päihteiden käytön, siellä oli 

huumeita ja alkoholia” 

Terveydenhoitajien mukaan ihminen, joka ei ole valmis apuun, ei puhu ongelmasta 

totuudenmukaisesti. Kyselyt voidaan palauttaa epätodenmukaisesti vastattuina ja 

perheet voivat käynnillä tunnin ajan keskittyä, mikä kertoo siitä, että ongelma kiel-

letään. 

Tuloksista kävi ilmi, että vanhempien päihteiden ongelmakäyttö näkyy myös lap-

sessa monin eri tavoin. Ongelmakäyttö voi aiheuttaa puutteellista huolenpitoa, joka 

näkyy muun muassa lapsen ja vanhempien keskinäisessä vuorovaikutuksessa sekä 

vanhemman käsittelyotteissa lapseen. Lapsessa voi näkyä myös henkisiä merkkejä. 

Lasta voi esimerkiksi olla hankala saada vuorovaikutukseen mukaan, mikä voi nä-

kyä niin, että lapsi kääntää katsettaan pois. Lapsi voi kokea myös turvattomuutta ja 
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voi olla poikkeuksellisen huomionhakuinen neuvolatyöntekijää tai omaa vanhem-

paa kohtaan. Terveydenhoitajien mukaan, lapsi voi lisäksi hakea aikuisesta erityi-

sen paljon läheisyyttä. Fyysisiä merkkejä puutteellisesta huolenpidosta ja päihde-

ongelmasta voivat olla lapsessa näkyvät kehitysviiveet ja lapsen epäsiisteys. Moto-

riikassa voi lisäksi ilmetä laiminlyöntejä. 

”Lapsi tulee syliin tai halaamaan heti, haluaa läheisyyttä.” 

”Tietysti lapsen kasvussa voi näkyä, jos jää vaille huolenpitoa.” 

”Keskeinen asia niinku tätä työtä mitä tarkkaillaan ihan alusta asti, on se 

vuorovaikutus.” 

8.5 Päihdeongelmaan puuttuminen lastenneuvolassa 

Tuloksista kävi ilmi, että ongelmaan tarttumiseen ja sen onnistumiseen vaikuttavat 

terveydenhoitajan käyttäytyminen ja toimintatapa käynnin aikana sekä ongelman 

puheeksi ottamisen mahdollistaminen eri keinoin. Eri keinoja voivat olla kyselyi-

den käyttäminen, keskustelut asiakkaan kanssa ja erilaisten esitteiden jakaminen. 

Esitteet ja kyselyt voivat herättää keskustelua myös kotona sekä saada aikaan asi-

akkaalle tunteen, että neuvolassa pystyy asiasta kertomaan.  

Terveydenhoitajat kokivat, että omalla ammatillisella toiminnalla voi vaikuttaa pal-

jon onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja tätä kautta pystytään helpommin tarttua 

ongelmaan. Hyvän ilmapiirin luominen, terveydenhoitajan ammattitaito ja oma in-

tuitio osoittautuivat tärkeiksi seikoiksi ongelmaan tarttumiseen. Tuloksista kävi 

ilmi, että ongelmaan puuttumisessa hyvä keino voi olla asiasta kysyminen suoraan, 

mutta samalla hienotunteisesti ja olemalla utelias sekä kiinnostunut asiakkaan asi-

oista ilman, että tuomitsee asiakasta. Terveydenhoitajat kokivat, että mikäli työnte-

kijä vaihtuu usein, saattaa se vaikuttaa negatiivisesti vuorovaikutukseen. Kun asia-

kas tuntee terveydenhoitajan, on sen helpompi jonakin päivänä mahdollisesti ottaa 

ongelma esiin. Lisäksi koettiin, että myös terveydenhoitajan on helpompi ottaa eri 

asioita puheeksi omien asiakkaiden kanssa, koska jo valmiiksi tuntee heidät ja hei-

dän taustansa. Niiden asiakkaiden kohdalla, jotka ovat jo esimerkiksi rutiininomai-

sia hoitotoimenpiteitä vastaan, sekä käyttäytyvät kielteisesti käyntejä kohtaan, on 
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saman aaltopituuden hakeminen tärkeää. Näissä tilanteissa terveydenhoitajat koki-

vat, että tulisi löytää käsittelytapa niillä ehdoilla, joilla vanhempi on valmis toimi-

maan ja näin ollen säilytetään asiakaskontakti, jolla pystytään seuraaman edes jol-

lakin tavalla tilannetta. Mikäli käynnille on tulossa arvaamaton asiakas, terveyden-

hoitajat ilmoittavat siitä työkaverilleen turvatakseen käynnin. Tuloksista kävi ilmi, 

että käynneillä tulisi osata poimia tärkeä tarve ja vastata siihen sekä keskittyä ilmi 

tulleeseen asiaan, jotta asiakas tuntee tulevansa kuulluksi.  

”En mä ihan kaikkea rupea läpi käymään, kun asiakkaalle tulee sellanen 

tunne, ettei tule kuulluksi, jos nyt ruvetaan liian paljon, vaikka päihteistä 

kysymään, kun on joku toinen ongelma.” 

”En välttämättä kysy sillä tavalla, että onko sulla päihteidenkäyttöä vaan 

mä kysyn, että onko sulla jotain sellasia asioita sun elämässä, mitkä vie 

sulta voimia.” 

Tuloksista kävi ilmi, että päihdeongelmiin puuttumisessa lastenneuvolassa liittyy 

erilaisia haasteita. Terveydenhoitajat kokivat, että ajan puutteellisuus on yksi 

haaste. Ensimmäisen vuoden jälkeen asiakkaat käyvät vain kerran vuodessa lasten-

neuvolassa, jolloin tunti on lyhyt aika monen asian läpi käymiseen. Lisäksi tervey-

denhoitajalle on varattu käynnin ajaksi paljon työtehtäviä. Aika on lyhyt jo käyn-

nille varattuihin työtehtäviin ja mikäli ilmenee haasteita, kuten esimerkiksi lapsi ei 

suostu mittauksiin, vie suostutteleminen jo paljon aikaa. Tällöin on haastavaa huo-

mata mahdollisia ongelmia tai ottaa puheeksi esimerkiksi päihteet, sillä käynnillä 

keskitytään haasteisiin tai asioihin, jotka tulevat esille. Osa terveydenhoitajista 

koki, että tarpeen vaatiessa voidaan varata uusi aika perheelle. Osittain tuli myös 

puheeksi resurssipula, jolloin uuden ajan varaaminen voi olla haastavaa. Yhtenä 

haasteena tuli esiin myös terveydenhoitajien vaihtuvuus. Lisäksi terveydenhoitajien 

mukaan tieto päihteistä saattaa olla puutteellista vähäisten päihdekoulutusten 

myötä. 

Mikäli käynnin aikana tulee esiin jokin perheen ongelma, terveydenhoitajat tekevät 

kaikkensa asian eteen. Jos keinot eivät riitä, heillä on mahdollisuus olla yhteydessä 
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erilaisiin yhteistyötahoihin, joita ovat esimerkiksi Horisontti, Klaara ja päihde-

asema. Muita yhteistyötahoja ovat kotipalvelu ja perhetyöntekijät, perheneuvola, 

päiväkoti, perhekuntoutus, pikkulapsipsykiatria, sekä lastenneuvolan oma lääkäri, 

psykologi ja kiikku työntekijä. Terveydenhoitajat kokivat, että kiikkutyöntekijästä 

on ollut suuri apu perheille sekä työntekijöille. Lisäksi on käytettävissä lastenlää-

käri, myllyhoito sekä ensi- ja turvakoti. Lastenneuvola on yhteistyössä myös las-

tensuojelun kanssa, sillä heillä on velvoite lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, 

mikäli kriteerit täyttyvät. Ennen lastensuojeluilmoituksen tekemistä, terveydenhoi-

tajat juttelevat ensin asiasta perheen kanssa. Tuloksista ilmeni, että lastensuojelun 

kanssa yhteistyö on ajoittain yksipuolista ja terveydenhoitajat toivoisivat mutkatto-

mampaa yhteistyötä, jotta perheen ongelmiin tarttuminen onnistuisi mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa. Äitiysneuvoloiden keskittyminen joidenkin terveyden-

hoitajien mielestä aiheutti yhteyden huononemisen, sillä yhteistyö kasvotusten vä-

heni. Ajoittain perheet ovat itse puuttuneet omaan päihdeongelmaan ja hakeneet 

siihen apua, syynä voi olla se, että avun hakeminen on lapsen eduksi. On myös 

tapauksia, jossa lapsi on ottanut käynnillä puheeksi vanhempien epäasiallisen käy-

töksen. Terveydenhoitajat ovat kokeneet, että ongelmien läpikäymisen aikana 

isompi lapsi tulisi olla toisessa tilassa, sillä lapsi voi olla utelias kuuntelemaan ai-

kuisten keskustelua.  

Puuttuminen päihdeongelmiin vie terveydenhoitajilta energiaa, ja tämän vuoksi asi-

oiden läpi käyminen koettiin tärkeäksi. Siihen apuna heillä on työnohjausta, sekä 

työkaverin kanssa keskustelua.  

”Työnohjauksesta on ollut apua, sen pitäis ehdottomasti olla jatkuvaa.” 

”Sit jos miettii, niin 5-6-vuotias kuuntelee tosi tarkkaan, vaikka näyttäis että 

piirtelee. Voi olla, että vanhempi ei siinä tilanteessa oo ihan suoraa puhunu, 

että on huomattu, että vanhempi on yrittänyt houkutella lasta, jos menis 

muualle leikkiin.” 
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8.6  Päihteiden käytön ennaltaehkäisy lastenneuvolassa 

Terveydenhoitajat kokivat, että ennaltaehkäisyä tapahtuu mahdollisesti enemmän 

äitiysneuvolassa, sillä siellä enemmän kiinnitetään huomiota vanhempien elintapoi-

hin sekä niiden vaikutuksista sikiöön ja puututaan näihin tarpeen tullen. Kuitenkin 

terveydenhoitajat mainitsivat, että erilaiset ryhmät esimerkiksi Vahvuutta vanhem-

muus -ryhmät, avoimet päiväkodit, kahvilat ja kerhot auttavat verkostoitumaan ja 

näin voivat ennaltaehkäistä päihdeongelmia. Lisäksi koettiin hyvänä keinona lo-

makkeiden jakaminen, kotikäynnit, perhevalmennus ja neuvolapsykologi. Käynnin 

aikana tapahtuva vuorovaikutus koettiin tärkeänä osana ennaltaehkäisyssä. Van-

hempaan ja hänen jaksamiseensa kiinnitetään huomiota ja tuetaan tarpeen tullen. 

Terveydenhoitaja yrittää herätellä vanhempaa rooliinsa äitinä tai isänä. Samalla 

kartoitetaan parisuhteen tilannetta ja ohjataan tarvittaessa parisuhdeneuvontaan. 

Terveydenhoitajat kyselevät vanhemmilta käyntien aikana kuulumisia ja elintapoja 

sekä yrittävät herätellä keskustelua myös kotiloihin. Nämä asiat voivat olla avuksi 

ennaltaehkäisyssä. Lisäksi ennaltaehkäisy voi olla lapsilähtöistä, jolloin puretaan 

asioista lapsen näkökulmasta. Tarkkaillaan lapsen tunteita ja miten lapsi näyttää ne, 

sekä mitä tunteet herättävät vanhemmissa.   

”Ylipäätänsä se millasia voimavaroja ja tukijoukkoja perheillä on, sitä 

yleistä jaksamista kaikin puolin tuetaan.”  

”Miten lapsi kattoo sua ja tarvii sua ja ottaa mallia, jos sen sais heräteltyä 

mieleen niin se vois olla ennaltaehkäisyä.” 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimus tuloksista ilmeni, että sekä äitiys- että lastenneuvolassa terveydenhoitajat 

käyttävät apuna erilaisia kyselyitä ja esitteitä päihdeongelman kartoittamiseen ja 

huomaamiseen. Esimerkiksi Audit-kysely koettiin olevan hyödyllinen apuväline 

puheeksi ottamisessa ja mahdollisen päihdeongelman kartoittamisessa. Myös THL 

(2018 a) julkaisun mukaan Audit- kyselyä käytetään apuna päihdeongelman pu-

heeksi ottamisessa ja perheiden alkoholin käytön kartoittamisessa (THL 2018 a). 

Lisäksi apuna terveydenhoitajat käyttävät erilaisia tutkimuksia, kuten virtsanäyt-

teen ottoa ja häkämittaria. Tuloksista ilmeni, että terveydenhoitajien toimiminen ja 

vuorovaikuttaminen sekä hyvän ilmapiirin luominen koettiin tärkeäksi, jotta päih-

deongelman huomaaminen ja siihen puuttuminen onnistuisi. Saman aaltopituuden 

hakeminen asiakkaan kanssa nähtiin tärkeänä. Päihdeongelman hoitamisessa tär-

keää on positiivisen palautteen antaminen. Kuten sosiaali- ja terveysministeriön 

(2004) oppaassa kerrotaan, ongelmien käsittelyn edellytyksenä onkin, että tervey-

denhoitajan ja perheen välillä on luottamuksellinen yhteistyösuhde. Lisäksi tervey-

denhoitajan on luotava ilmapiiri, jossa perhe kokee tulleensa kuulluksi. Terveyden-

hoitajan aito kiinnostus koko perheen hyvinvoinnista on avainasemassa. Hyvän yh-

teistyösuhteen ansiosta perhe voi herkemmin puhua tunteista ja voimavaroistaan. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 95-96.) 

Tulosten mukaan lapsen käytöksessä ja kehityksessä voi näkyä merkkejä, mikäli 

perheessä on päihdeongelmaa. Näitä merkkejä ovat mm. lapsen poikkeuksellinen 

huomionhakuisuus ja läheisyydenkaipuu. Lisäksi kävi ilmi, että lasta voi olla vaikea 

saada vuorovaikutukseen ja lapsi voi olla epäsiisti. Laiminlyönti voi näkyä tervey-

denhoitajien mukaan myös motoriikassa ja joitakin kehitysviiveitä voi ilmetä. Li-

säksi lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa sekä vanhemman käsitte-

lyotteista lapseen koettiin, että voi näkyä puutoksia. Kotioloista voi selvitä mahdol-

linen ongelma kotikäyntien yhteydessä. THL (2017 a) julkaisun mukaan neuvolalla 

onkin tärkeä rooli lapsen turvallisen kasvuympäristön tukijana ja mainitsevat van-

hempien päihteiden käytön aiheuttavan aina riskin lapsen terveydelle ja kehityk-
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selle (THL 2017 a). Ensi- ja turvakotienliiton (2019) esitteen mukaan äidin päihde-

ongelman myötä voi vuorovaikutussuhde vauvaan vaarantua ja vauvan kaltoinkoh-

telun riski nousta (Ensi- ja turvakotien liitto 2019, 8). 

Elämäntilannetta kartoittamalla voidaan saada selville mahdollinen päihdeongelma 

ja esimerkiksi äitiysneuvolassa sisäänkirjoituskäynnillä terveydenhoitajat kartoitta-

vat tilanteen ennen raskautta sekä tilanteen nykyhetkellä. Tarvittaessa kriteerien 

täytyttyä, terveydenhoitajat laittavat lähetteen Hal-poliklinikalle tai ovat yhteydessä 

sosiaalipalveluihin. Sosiaalipalveluihin ollaan yhteydessä myös lastenneuvolan 

puolelta. Lisäksi äitiys- ja lastenneuvoloilla on muitakin yhteistyötahoja käytettä-

vissä. Näihin voidaan olla yhteydessä ja ohjata asiakkaita avun piiriin tarpeen tul-

len. Terveydenhoitajat saavat näistä tahoista myös omaan työhönsä neuvoja ja apua. 

Kiikku-työntekijä koettiin hyväksi avuksi perheen päihdeongelman hoidossa. Sosi-

aali- ja terveysministeriön (2004) oppaan mukaan, mikäli päihdeongelmaa ilmenee, 

tulee psykologi ja sosiaali- sekä perhetyöntekijä kytkeä mahdollisimman pian mu-

kaan yhteistyöhön. Lisäksi oppaan mukaan, mikäli kriteerit täyttyvät, tulee tervey-

denhoitajan heti tehdä yhteistyöaloite lastensuojelun kanssa. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2004, 242-243.)  

Haasteiksi päihdeongelman esille tuloon sekä puuttumiseen mainittiin tuloksissa 

mm. käyntien lyhyt aika, ongelman peittely ja kieltäminen, terveydenhoitajan vaih-

tuminen sekä käyntien peruuntuminen. Lisäksi terveydenhoitajat mainitsivat, että 

asiakkaat päihdeongelmasta huolimatta voivat ulospäin olla hyvinkin itsestään 

huolta pitävän näköisiä, jolloin ongelma ei välttämättä näy ulospäin lainkaan. Sosi-

aali- ja terveysministeriön (2004) oppaassa kerrotaankin, että ongelmaperheiden 

kohdalla haastavaa on, että he eivät useinkaan itse hakeudu avun piiriin tai myönnä 

ongelmaansa, jolloin terveydenhoitajan havainnointi mahdollisiin päihdeongelman 

merkkeihin on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi oppaassa mainittiin, että jos käynnillä 

ilmenee päihdeongelma, tulisi perheelle varata uusi aika, jotta keskusteluaikaa olisi 

riittävästi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 242-243.) Yhtenä haasteena lisäksi 

mainittiin eri tahojen väliset tiedonkulun ongelmat, joihin terveyenhoitajat epäilivät 

syinä olevan tietosuojan ja vaitiolovelvollisuuden. Myös Tuomisen (2010) pro 

gradu tutkielmassa kerrotaan, että päihdeongelman tunnistamisen haasteina voivat 
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olla juurikin eri tahojen väliset tiedon kulun ongelmat ja vaitiolovelvollisuus. Tut-

kielmassa mainittiin lisäksi käynteihin varatun lyhyen ajan ja ongelman salailun 

olevan haasteita tunnistamisessa.  Yhtenä haasteena tutkielmassa mainittiin myös, 

että etenkin nuorista ihmisistä, ei välttämättä ulospäin huomaa lainkaan merkkejä 

päihdeongelmasta. (Tuominen 2010, 16.) 

Äitiysneuvolassa painotettiin, että raskausaika on oiva aika puuttua päihdeongel-

maan ja kertoa elintavoista sekä niiden vaikutuksista sikiöön, sillä usein äideillä on 

raskausaikana halua ja motivaatiota elintapojen parantamiseen ja päihteettömyy-

teen. Tämä koettiin olevan iso osa ennaltaehkäisyä. Myös Duodecimin (2008) jul-

kaisun mukaan äidin raskaus on otollinen ajankohta tukea äitiä ja puuttua mahdol-

liseen ongelmaan (Duodecim 2008). Lisäksi äitiysneuvolassa mainittiin, että erilai-

set koulutukset ja aiemmat työkokemukset sekä työnohjaus ja juttelu työkaverien 

kanssa antavat valmiuksia ja voimia ennaltaehkäisyyn sekä työhön. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön (2004) oppaassa mainitaankin, että päihdeongelmien käsittely on 

kuormittavaa ja terveydenhoitajalle tulisi olla työnohjausta säännöllisesti saatavilla. 

Lisäksi oppaassa mainitaan, että asioita on hyvä käydä läpi heti työryhmänsä 

kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 70, 242-243.) Lastenneuvolassa ennal-

taehkäisyksi mainittiin tärkeänä osana käynnin aikana tapahtuva vuorovaikutus eli 

esimerkiksi vanhemman herättely rooliinsa äitinä tai isänä, vanhempien jaksamisen 

huomioiminen, parisuhteen tilanteen, kuulumisten ja elintapojen kartoitus sekä lap-

sen tunteiden tarkkailu. Lisäksi erilaiset ryhmät, kahvilat ja muu verkostoituminen 

koettiin auttavan päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä. Myös lomakkeiden ja esittei-

den jakaminen voi herättää keskustelua sekä ajatuksia ja näin ennaltaehkäistä on-

gelmia.  Huttunen-Metsin (2018) haastattelun mukaan, jotta ennaltaehkäisy onnis-

tuisi mahdollisimman hyvin, tulee ammattilaisen olla helposti lähestyttävä, jolloin 

vuorovaikutus toimii.  Lisäksi erilainen ryhmätoiminta Huttunen-Metsin mukaan 

on iso osa ennaltaehkäisyä. (Huttunen-Metsi 2018.) 
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10 POHDINTA 

Tässä luvussa pohditaan, miten prosessi on kokonaisuudessaan edennyt sekä tar-

kastellaan tuloksia ja jatkotutkimusehdotuksia.  

10.1 Prosessin kulku 

Tutkimuksen teko on pääpiirteittäin sujunut hyvin ja aikataulun mukaisesti. Tutki-

muksen teon alussa aikaa veivät erilaisten lupien hakeminen sekä yhteydenpito yh-

teistyötahon kanssa. Tutkimussuunnitelmavaiheessa opinnäytetyön ohjaava opet-

taja vaihtui, mikä aiheutti hieman järjestelyitä, mutta ei kuitenkaan aiheuttanut hait-

taa tutkimukselle tai sen etenemiselle. Molemmille tutkijoille tutkimuksen teko oli 

uutta, joten perehtyminen ja eri vaiheiden suunnittelu sekä toteutus vei luultavasti 

enemmän aikaa kuin jo kokeneilta. Lisäksi tutkimuksen teon aikana tutkijoilla oli 

pariin otteeseen harjoittelujaksoja, jotka hieman hidastivat tutkimuksen tekoa aika-

taulujen yhteensopimattomuuden takia. Kuitenkin pääpiirteittäin tutkimuksen teko 

ja eteneminen on sujunut hyvin. Tutkijoiden välinen yhteistyö oli mutkatonta ja 

tasapuolista. Tutkimuksen eri vaiheet on tehty pääsääntöisesti yhdessä, mutta teo-

riaosuudesta joitakin aiheita oli jaettu tehtäväksi yksin. Tämä järjestely on tuntunut 

tutkijoista parhaimmalta tutkimuksen kannalta. Lisäksi ohjaavan opettajan kanssa 

yhteistyö on ollut sujuvaa ja ohjaustilanteiden aikataulut on saatu järjestettyä hyvin 

ja lyhyellä varoitusajalla. Yhteistyötahon kanssa tapahtunut yhteistyö on sujunut 

ongelmitta. 

10.2 Tulosten tarkastelu 

Tutkijoiden mielestä tuloksia saatiin hyvin ja riittävästi tutkimusta varten. Eroja 

lastenneuvoloiden vastausten välillä ei juurikaan ollut, mutta äitiysneuvolasta tuli 

hieman enemmän hyödyllistä tietoa tutkimukseen. Lastenneuvoloiden haastatte-

luista kävi ilmi, että terveydenhoitajien mielestä päihdeongelmaisia tulee esiin 

enemmän äitiysneuvolan puolella. Kuitenkin tutkimuksen teoriatieto kertoo, että 

myös lastenneuvoloissa ilmenee päihdeperheitä. Kaikissa haastatteluissa tuli esiin, 

että terveydenhoitajat pitkälti omalla kokemuksellaan ja ammattitaidollaan sekä in-
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tuitiollaan kohtaavat päihdeongelmia. Haastatteluissa mainittiin, että päihdekoulu-

tuksia voisi olla enemmän. Tutkijoille tuli yllätyksenä se, että lastenneuvolan ter-

veydenhoitajat eivät välttämättä ole tietoisia perheen yhteyksistä lastensuojeluun. 

Tutkimuksen tulosten perusteella molemmissa neuvoloissa puututaan päihteiden 

käyttöön erilaisin keinoin, mutta äitiysneuvolan puuttumiseen on tutkijoiden mie-

lestä selkeämpi linjaus ja ongelma tulee esille herkemmin. Syynä mahdollisesti on 

voi olla se, että päihteiden ongelmakäyttö vaikuttaa myös suorasti sikiöön ja näkyy 

myös mm. sikiön kehityksessä ja näin ollen ongelmaa on vaikeampi salata. Tutkijat 

olivat yllättyneitä siitä, miten vähän lastenneuvoloissa tulee esille päihteiden käyt-

töä perheissä. Tutkimuksen tuloksista ennaltaehkäisystä tuli huomattavasti vähem-

män tietoa kuin muista tutkimuskysymyksistä. Tutkijat olivat tyytyväisiä haastatte-

luiden sisältöön ja terveydenhoitajien aktiivisuuteen ja innokkuuteen.   

10.3 Jatkotutkimusehdotuksia ja tutkimuksen hyödynnettävyys 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää Vaasan kaupungin äitiys- ja lastenneuvo-

loissa terveydenhoitajien ammattitaidon ja toimintatapojen kehittämiseen päihde-

ongelmien osalta. Myös muiden paikkakuntien neuvolat voivat hyötyä tuloksista ja 

käyttää niitä apuna työssään.  

Jatkotutkimusehdotuksena voisi olla hyödyllistä tutkia perheiden päihteiden käytön 

ilmenemistä päiväkodeissa sekä kouluissa. Haastatteluiden yhteydessä terveyden-

hoitajat mainitsivat, että päihdeongelmista voisi saada enemmän tietoa päiväko-

deista ja kouluista sillä siellä lapset ovat päivittäin monta tuntia päivässä, jolloin 

ammattilaiset voivat helpommin huomata mahdollisen ongelman.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1  

 

Pohia teemahaastattelul le äitiysneuvolaan

Päihteiden kävtön ilmeneminen neuvola ariessa
- Miten asiakkaista huomaa päihteiden käytön?
- Mihin kiinnitetään huomiota?
- Mainitseeko tulevat vanhemmat itse asiasta vai yrittävätkö piilotella asiaa, huomataanko

tämä?

- Kuinka usein päihteitä käyttäviä perheitä/vanhempia tulee vastaan?
- Näkyykö eroa isän ja äidin välillä?

- Nouseeko esiin jokin tietty päihde jota käytetään eniten, esim. onko eroa alkoholin,
tupakan tai huumeiden välillä?

Puuttuminen
- Miten terveydenhoitaja toimii/ottaa asian puheeksi, jos ilmenee epäilys vanhempien

päihteiden käytöstä?
- Miten päihteiden käyttöön puututaan, mitä keinoja ja yhteistyötahoja on käytettävissä?

- Miten tulevat vanhemmat reagoi, kun asiaan puututaan, ottavatko he apua vastaan?
- Miten jatkohoitoon ohjaus toteutuu, minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa?
- Onko terveydenhoitajalla tarpeeksivalmiuksia puuttumiseen ja jatkohoitoon ohjaamiseen?

-Miltä teistä terveydenhoitajista tuntuu ottaa vaikeita asioita puheeksi asiakkaiden kanssa ja käydä
niitä läpi? Onko tenreydenhoitajien mahdollista saada henkistä tukea?

Ennaltaehkäisv
- Miten perheiden päihteiden käyttöä ennaltaehkäistään, minkälaisia keinoja on

käytettävissä?
- Onko ennaltaehkäisystä todettu olevan hyötyä?
- Ottaako vanhemmat vastaan neuvontaa?

- Onko terveydenhoitajalla tarpeekivalmiuksia (koulutukset)ja aikaa ennaltaehkäisyyn?
- Miten yhteistyö lastensuojelun ja muiden tahojen kanssa toimii, kuinka usein on tarvetta?

/ Jos toimii huonosti, niin mikä siihen syynä, vaitiolovelvollisuus?
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LIITE 2  

 

 

 

Pohja teemahaastattel ulle lastenneuvolaan

Päihteiden käytön ilmeneminen neuvola ariessa

- Miten asiakkaista huomaa päihteiden käytön?
- Mihin kiinnitetään huomiota esim. ulkoisesti tai käyttäytyrnisessä?
- Huomaako lapsen käytöksestä joitakin merkkejä jotka voivat viitata vanhempien

päihteiden käyttöön?
- llmeneekö vanhempien ja lapsen välisessä suhteessa jotain poikkeavaa?
- Mainitseeko vanhemmat itse asiasta vaiyrittävätkö piilotella asiaa, huomataanko tämä?

- Kuinka usein päihteitä käyttäviä perheitä tulee vastaan?
- Näkyykö päihteiden käytössä eroa isän ja äidin välillä?

- Nouseeko esiin jokin tietty päihde jota käytetään eniten, esim. onko eroa alkoholin,
tupakan tai huumeiden välillä?

Puuttuminen

- Miten terveydenhoitaja toimii/ottaa asian puheeksi, jos ilmenee epäilys vanhempien
päihteiden käytöstä?

- Miten päihteiden käyttöön puututaan, mitä keinoja ja yhteistyötahoja on käytettävissä?
- Miten lapsen suhteen toimitaan, jos ilmenee päihdeongelmaa perheessä? Puhutaanko

asiasta lapsen kuullen?

- Miten vanhemmat reagoi, kun asiaan puututaan, ottavatko he apua vastaan?
- Miten jatkohoitoon ohjaus toteutuu, minkälaisia vaihtoehtoja on olemassa?
- Onko terveydenhoitajalla tarpeeksi valmiuksia puuttumiseen ia jatkohoitoon

ohjaamiseen?

-Miltä teistä terveydenhoitajista tuntuu ottaa vaikeita asioita puheeksi asiakkaiden kanssa ja
käydä niitä läpi? Onko terveydenhoitajien mahdollista saada henkistä tukea?

Ennaltaehkäisv

- Miten perheiden päihteiden käyttöä ennaltaehkäistään, minkälaisia keinoja on
käytettävissä?

- Onko ennaltaehkäisystä todettu olevan hyötyä?
- Ottaako vanhemmat vastaan neuvontaa?

- Onko terveydenhoitajalla tarpeeksi valmiuksia (koulutukset) ja aikaa ennaltaehkäisyyn?
- Miten yhteistyö lastensuojelun ja muiden tahojen kanssa toimii, kuinka usein on

tarvetta?
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LIITE 3 saatekirje 

 

 

Kutsu
Hyvät terveydenhoitaj at!

Olemme kaksi terveydenhortajaopiskelijaa Vaasan ammattikorkeakoulusta- Teemme opinnäytetyötä
ja aiheenamme on päihteiden käytön nä§vyys äitiys- ja lastenneuvoloissa.

Tutkimusmenetelmäksi valitsimme teemnhaastiattelun eli keskustelunomaisen haastattelutavan.
Haastattelu toteutetaan kahden hengen ryhmässä. Tarkoituksena on saada teiltii terveydenhoitajilta
tietoa kokemuksist4 toimintatavoista sekii ennaltaehktiisystä piiihteitii käyttävien perheiden pmissa.

Haastattelun tallentamiseen käytiimme nauhureita ja teemme muistiinpanoja haastattelun aikana.
Tulemme siiilyftiim&in aineistot lukitussa kaapissa koko tutkimuksen ajan ja hiivitiimme ne
asianmukaisesti heti tutkimuksen påiä§rttyä. Neuvoloita ja terveydenhortajien henkilöllisyyksiä ei
tulla mainitsemaan tutkimuksessa

Haastattelu on vapaaehtoinen ja siitii on malrdollista periiiintyä milloin vain. Haastattelijoihin voi
olla yhteydessä asiaan liitfyen.

Kutsumme teidät haastatteluun:

PäiVä: ?t?k*r.*it

KlO. *'rrrr?b**

Paikka: ?trr****?t*

Julia Majaniemi, s-posti* * * * * * * :& * *, puh. * * * * * * * * * *
Iida Korkiakoski, s-posti* * !F * * * * * * *, puh. * * * !F * * * * * *
Suvi Kallio (opettaja), s-posti ***'t******, puh. 'F{c*******'r'

Olette lämpimästi tcryetulleita! E


