
Riskiäidin tunnistaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa raskautta. 
• Audit C kysely äidille ensikäynnillä. Isälle audit kysely. Jos äidillä audit C pisteitä 5-6 huolellinen mini-interventio äitiysneuvolassa. Audit C pisteet
7 tai yli, lähetetään ETU –vastaanotolle ja oman alueen päihdehuoltoon kaksoislähetteellä. Lisäksi ennakollinen lastensuojeluilmoitus
sosiaalihuoltoon.

Tieto mahdollisesti tuentarpeesta tulee antaa tiedoksi erikoissairaanhoitoon Satasairaalassa toimivalle ETU- vastaanotolle , oman
hyvinvointialueen päihdehuoltoon sekä Sosiaalihuoltoon.
• Asiakkaalle tiedoksi: Lähete Etu -vastaanotolle Päihteitä ennen raskautta/raskauden aikana käyttäneiden äitien vastaanotolle. (ETU vastaanotto: Erityistä tukea
tarvitsevien vastaanotto)

•Asiakkaalle tiedoksi: Lähete Päihdehuoltoon päihdelääkärin arvioon. Ensimmäinen tapaaminen sairaanhoitajan vastaanotolla, jossa keskustellaan
päihteidenkäytöstä ja varataan aika päihdelääkärin vastaanotolle. Sairaanhoitajan kanssa tapaamisiin kuuluu myös lapset puheeksi keskustelu, jonka
avulla kartoitetaan perheen tilannetta. Sairaanhoitaja kokoaa yhteen moniammatillisen tiimin neuvonpitoon. 
Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut on järjestettävä yhteistyössä sosiaali- ja
terveydenhuollon viranomaisten kesken. Kyseessä on niin sanottu subjektiivinen oikeus.
Sosiaalihuoltolaki 24 § 3 momentti (Finlex)
Terveydenhuoltolaki 70 § 1 momentti (Finlex)

•Asiakkaalle tiedoksi: Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuoltoon mahdolliseen palveluntarpeen arviointiin. 
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen lapsen syntymää. Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan
lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. 
Lastensuojelulaki 25 c § (Finlex)
Terveydenhuollon ammattihenkilö voi olla asiakkaan suostumuksella yhteydessä sosiaalihuoltoon, jotta henkilön palveluntarve arvioitaisiin. Jos henkilö ei tähän suostu ja on ilmeistä, että
syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen, täytyy ammattilaisen tehdä ennakollinen lastensuojeluilmoitus.
Sosiaalihuoltolaki 35 § (Finlex)
Lastensuojelulaki 25 c § (Finlex)

•Normaalit äitiysneuvolakäynnit jatkuvat. Synnytyksen jälkeen asiakkuus siirtyy normaalisti lastenneuvolan asiakkuuteen. Lapset puheeksi
keskustelun käyminen äitiysneuvolassa ja lastenneuvolassa.

•Neuvonpito/Monialainen verkosto: Päihdehuollon avopalvelun nimetty ammattilainen kutsuu koolle moniammatillisen verkoston/neuvonpidon,
jossa kartoitetaan millaisia palveluita olisi tarjolla ja mitä palveluita perhe on halukas ottamaan ja mistä palveluista hyötyy. Lisäksi  sovitaan
työnjaosta ja kalenteroidaan uusi verkostoaika.  Päihdehuollon ammattilainen kirjaa
verkostopalaverissa sovitut asiat ja lähettää tiedoksi kaikille osallistujille. Neuvonpitoon kutsutaan Sosiaalihuollon asiantuntija, Päihdehuollon
sairaanhoitaja, neuvolan terveydenhoitaja ja etuvastaanoton kätilö. Yhdessä asiakkaan kanssa voidaan kutsua hänen erikseen toivomansa
läheinen/perheenjäsen sekä esimerkiksi kolmannen sektorin edustaja, jos asiakas toivoo. Toiveena olisi, että asiakkaan lisäksi myös puoliso pääsisi
verkostoon. 
Tarvittaessa verkosto kutsutaan koolle myös kriisiluontoisesti. Päihdehuollon sairaanhoitaja toimii myös tukihenkilönä asiakkaalle. Tarvittaessa
laitoshoidon tarpeen suunnittelu yhteistyössä päihdehuollon avopalveluiden ja laitoshoidon yhteistyönä. Laitoshoitojaksoon päädyttäessä
(Perhehoitojakso) sovitaan moniammatillinen ennakkoverkosto, jonka kokoaa laitoshoidon toimijat tai vastaavasti voidaan laitoshoidon työntekijä
kutsua mukaan neuvonpitoon/moniammatilliseen verkostoon, jonka koollekutsujana päihdehuollon avopalvelut. 

Hoitomalli äitiys- ja lastenneuvolassa
asioivien päihteitä käyttävien naisten
kohtaamiseen


