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Moniammatilliset palvelut, 
kriisiapu mukaan lukien, 
on tarkoitus rakentaa toi-
mivaksi kokonaisuudeksi 

uusiin perhekeskuksiin lähelle lapsiper-
heitä ja heidän arkeaan. Paljon palve-
luita tarvitsevalle lapselle suunnitellaan 
omaa työntekijää, joka kantaisi vastuun   
koordinoinnista ja jatkuvuudesta. 
Perhekeskusten lisäksi tarvittaessa 
yksittäisen lapsen ja perheen tukena tuli-
sivat olemaan erityispalveluiden jalkau-
tuva työ ja konsultaatiomahdollisuudet. 

Osa riskilapsista erityistason 
palveluihin
Osa riskiolosuhteissa elävistä lapsis-
ta tarvitsee kuitenkin peruspalveluja 
vankempaa tukea mahdollisimman 
varhain.  He ovat esimerkiksi lapsia, 
jotka ovat sikiöaikana altistuneet joko 
päihteille, korvaushoitolääkkeille tai 
useille psyykenlääkkeille. Jos kykenem-
me auttamaan heistä mahdollisimman 
montaa, saatamme aidosti onnistua 
niin inhimillisen kärsimyksen vähen-
tämisessä kuin myös yhteiskunnan 
varojen säästämisessä. Suureksi ilok-
seni LAPE-muutosohjelman erityista-
son palveluiden suosituslausuntoon 
on kirjattu, että juuri tämä lapsiryhmä 
saisi palvelut maakuntatasolla järjestet-
tävissä erityispalveluissa. Kuvaan seu-
raavassa kappaleessa mallin kyseiseen 
toimintaan, joka luonnollisesti alkaa jo 
raskauden seurannasta erityistasolla. 

Raskaana olevan ”erityispolku”
Päihdeongelmaisen tai korvaushoidos-
sa olevan naisen raskautta tulee seurata 
erityistason terveydenhuollossa asiaan 
perehtyneen tiimin toimesta. Vain näin 
voidaan varmistaa riittävä sikiön hyvin-
voinnin seuranta sekä samanaikaisesti 
koordinoida raskaana olevan naisen 
päihdehoitoa ja tarvittaessa rakentaa 
tulevaa lastensuojelun suunnitelmaa. 
Keskenään keskusteleva tiimi vaihtaa 
tietoja ja saattelee lapsen syntymän jäl-
keen lastenlääkäriseurantaan. Jos näil-
le odottajille ei järjestetä erityistason 
raskauden systemaattista seurantaa, 
saattaa uhkakuvana olla raskaudenai-
kaisen päihteidenkäytön lisääntyminen 
ja odottajien ”putoaminen” palveluver-
kostosta. Sen seurauksena meillä olisi 
käsissämme entistä enemmän vieroi-
tusoireisia tai muuten sairaita vauvoja, 
joiden asumisesta lastensuojelu joutuu 
tekemään päätöksensä aivan liian no-
peassa aikataulussa. 

Lapsen ”varhainen erityispolku”
Sikiöaikana päihteille, korvaushoito-
lääkkeille tai useille psyykenlääkkeil-
le altistuneille lapsille järjestetään 
lastenlääkärin erityistason seuranta 
kouluikään asti. Tällaiseen seurantaan 
pitäisi ohjata myös ne alle kouluikäi-
set lapset, joiden perheissä paljastuu 
päihdeongelma tai heidät sijoitetaan 
vanhempien päihteidenkäytön tai vä-
kivallan vuoksi. Myös lastensuojelu 
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siitä, kuka niiden järjestämisestä 
vastaa. 
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voisi tehdä lähetteen seurantaan. Eri-
tyistason osaaminen perustuu näke-
mykseen lapsen kokonaisterveydestä 
ja kehityksestä. Huomiota kiinnitetään 
sekä kaltoinkohtelun että laiminlyön-
nin varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäi-
semiseen. Olemme tehneet HYKSin so-
siaalipediatrian vastaanotolla tällaista 
työtä jo pitkään. Erityisenä vahvuutena 
nostan sieltä esiin poliklinikan sosiaali-
työntekijän ja lastenlääkärin yhteisvas-
taanotot. Sosiaalityöntekijä on mukana 
aina ensikäynneillä ja etukäteen haas-
taviksi arvioiduilla vastaanotoilla. Hän 
vaihtaa tarvittaessa tiiviistikin tietoja 
lastensuojelun kanssa. Lastenpsykiat-
rin konsultaatiopalvelut ovat helposti 
työparin saatavilla. 

Erityistason työntekijöiden palvelut 
voidaan järjestää joko erillisissä maa-
kunnan keskuksissa tai perustasolle 
jalkautuvana palveluna. Näiden lasten 
perustason terveydenhoitajakäynnit 
neuvolassa toteutuvat kuten muillakin 
lapsilla, ja esimerkiksi terapeuttien pal-
veluita voidaan ohjelmoida perustasol-
le.  Erityistason tiimi kerää näistä tiedot 

ja kantaa kokonaisvastuun päätöksistä.  
Tämä tiimi voi olla pienikin, kunhan sil-
lä on osaamista. Erityistason seuranta 
loppuu lapsen siirtyessä koulutervey-
denhuollon piiriin, ellei hänellä ole jo-
kin muu syy olla erityistason asiakas.  

Rikosepäilyn kohteena olevien 
lasten palvelut 
Jos lapsen epäillään joutuneen joko 
pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväk-
sikäytön uhriksi, tulee asiasta tehdä 
viipymättä ilmoitus sekä lastensuoje-
luun että poliisille. Poliisi aloittaa esi-
tutkinnan ja johtaa sitä.  Poliisi pyytää 
virka-apuna terveydenhuollosta sekä 
somaattisia että oikeuspsykologisia 
tutkimuksia. 

Poliisin pyytämät somaattiset tutki-
mukset tulee pääsääntöisesti keskittää 
erityis- tai vaativalle tasolle. Koulu-
ikäisten lasten lievissä vammoissa voi 
somaattisen tutkimuksen tehdä myös 
perhekeskuksen lääkäri. Oikeuspsyko-
logiset haastattelut tehdään nykyään 
ja toivottavasti myös tulevaisuudessa 
yliopistosairaaloiden yhteydessä toimi-

vissa viidessä oikeuspsykologian yksi-
kössä. Toiminta vaatii niin suurta eri-
tyisosaamista, että sitä ei pidä laajentaa 
maakunnan erityistason yksiköihin 
muutoin kuin konsultatiivisena työnä. 
Tulevaisuudessa oikeuspsykologian yk-
sikköjä voisi edelleen vahvistaa. Haas-
tattelutiimit jalkautuvat jo nyt ja ehkä 
vielä enemmän jatkossa, jotta lapsen 
ei tarvitsisi matkustaa pitkiä matkoja. 
Oikeuspsykologian yksiköissä toimii jo 
nykyään moniammatillinen tiimi, joka 
tarvittaessa myös ohjaa tutkimuksen 
jälkeen lapsen jatkohoidon piiriin. 

Alle 4-vuotiaat eivät kielellisten tai-
tojensa vuoksi vielä yleensä pysty ker-
tomaan kaltoinkohtelusta, joten heitä 
ei yleensä lähetetä oikeuspsykologian 
yksiköihin.  Myös heidän tutkinnassaan 
poliisin yhteistyökumppanina pitäisi 
olla monialainen viranomaisryhmä. 
Esitutkintaprosessin tulisi sujua koh-
tuullisessa aikataulussa lapsen edun 
mukaisesti ja välttäen perheen lisära-
situsta. Tällä hetkellä viranomaistyö 
näiden pienimpien lasten kohdalla on 
usein koordinoimatonta käsittelyai-
kojen vaihdellessa eri puolilla maa-
ta. Mielestäni myös alle 4-vuotiaiden 
tutkintoja voitaisiin keskittää oikeus-
psykologian yksiköihin, mikäli näihin 
saadaan riittävästi somaattisen lääke-
tieteen osaamista. Lapset saattaisivat 
hyötyä oikeuspsykologian yksiköiden 
sujuvasta viranomaistyöstä, vaikka 
heitä ei siellä haastatellakaan. Pienim-
mät ja huolestuttavassa tilanteessa 
elävät isommatkin lapset tulisi ohja-
ta rikostutkinnan jälkeen maakunnan 
erityistason terveysseurantaan, jossa 
päähuomio tulisi olla väkivallan ns. 
tertiääritason ennaltaehkäisyssä.  

Kiitän työtoveriani, lastentautien eri-
koislääkäri LT Eeva Nikkolaa, arvok-
kaista kommenteista. 
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