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ABSTRACT 
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KORTE, JOHANNA: 
Gestational Diabetes – Nurses’ Competence in Care Guidance  
 
Master's thesis 70 pages, appendices 12 pages 
October 2021 

 

The number of people with gestational diabetes has increased over the last ten 
years. Gestational diabetes is a risk to the health of the mother and child both 
during pregnancy and in the future. 
 
The purpose of the thesis was to study the competence of nurses in the care 
guidance of people with gestational diabetes. The aim of the thesis was to in-
crease the nurses’ competence in the care guidance of gestational diabetics. The 
data in this action research were collected through electronic questionnaires. 
 
A total of 116 questionnaires was sent to the nurses of Kanta-Häme Central hos-
pital’s Department of Obstetrics and Gynecology and the area’s maternity clinics. 
A 49 % response rate was achieved. Based on the results of the survey, a lecture 
session was organized with TEAMS. The topics of the lectures were diet, medi-
cation, and the effects of gestational diabetes on the mother and child. Feedback 
was collected from the lectures and used to evaluate the success of the lectures 
and further training needs. 
 
Participants felt that they had received additional information from the lectures on 
the care guidance of gestational diabetics. However, participants felt that they 
needed further training in dietary guidance for gestational diabetics. 
 
Based on the results of the thesis, primary health care and special medical care 
should co-develop a treatment pathway and treatment guidance material for ges-
tational diabetics. 

Key words: gestational diabetes, care guidance, action research 



4 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .......................................................................................... 6 

2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE ......................................... 8 

3 RASKAUSDIABETES ........................................................................... 9 

3.1 Määritelmä ja riskitekijät ................................................................. 9 

3.2 Diagnosointi ................................................................................. 10 

3.3 Vaikutukset odottavaan äitiin ....................................................... 11 

3.4 Vaikutukset sikiöön ja syntyneen lapsen terveyteen .................... 12 

4 RASKAUSDIABETESTA SAIRASTAVAN HOIDONOHJAUS ............. 13 

4.1 Hoidonohjauksen lähtökohdat ...................................................... 13 

4.2 Verensokerin omaseurannan ohjaus ............................................ 14 

4.3 Ruokavalio-ohjaus ........................................................................ 14 

4.4 Liikuntaohjaus .............................................................................. 15 

4.5 Lääkehoidon ohjaus ..................................................................... 16 

4.6 Seuranta raskauden jälkeen ........................................................ 17 

4.7 Motivoiva haastattelu ................................................................... 17 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS ......................................................... 19 

5.1 Tiedonhaun kuvaus ...................................................................... 19 

5.2 Tutkimusmenetelmä ..................................................................... 19 

5.3 Aineistonkeruu ............................................................................. 21 

5.4 Aineiston analyysi ........................................................................ 22 

6 KYSELYN TULOKSET ....................................................................... 25 

6.1 Vastaajien taustatiedot ................................................................. 25 

6.2 Osaaminen hoidonohjauksen eri osa-alueilla ............................... 26 

6.3 Vaikutukset odottavaan äitiin, sikiöön ja vastasyntyneeseen ....... 31 

6.4 Seuranta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen ..................... 33 

6.5 Hoidonohjausmenetelmät ja motivointikeinot ............................... 35 

6.6 Lisäkoulutustarpeet hoidonohjauksessa ...................................... 38 

6.7 Yhteenveto kyselyn tuloksista ...................................................... 39 

7 KOULUTUKSEN TOTEUTUS ............................................................. 42 

7.1 Koulutuksen suunnittelu ............................................................... 42 

7.2 Koulutuksen toteutuminen ............................................................ 42 

7.3 Palaute koulutuksesta .................................................................. 43 

8 POHDINTA ......................................................................................... 48 

8.1 Opinnäytetyön eettisyys ............................................................... 48 

8.2 Opinnäytetyön luotettavuus .......................................................... 49 

8.3 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset ........................................... 50 



5 

LÄHTEET ................................................................................................. 54 

LIITTEET ................................................................................................. 58 

Liite 1 Tiedot tutkimuksista ja tutkimusartikkeleista ............................. 58 

Liite 2 Tutkimustiedote ........................................................................ 64 

Liite 3. Kyselylomake .......................................................................... 65 

Liite 4. Palautelomake ......................................................................... 69 

Liite 5. Koulutuksen ohjelma ............................................................... 70 

 



6 

1 JOHDANTO 

 

 

Raskausdiabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, mikä todetaan ensimmäi-

sen kerran raskausaikana tehdyn sokerirasituksen perusteella. (Raskausdiabe-

tes: Käypä hoito 2013). Raskausdiabetesta sairastavien määrä on lisääntynyt 

selvästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2019 20,6 %:lla synnyttäjistä 

todettiin raskausdiabetes, kun vuonna 2009 vastaava luku oli 8,9 % (Heino 2020). 

Raskausdiabetes on yleistä maailmanlaajuisestikin, esimerkiksi Yhdysvalloissa 

lähes 10 % raskaana olevista sairastaa raskausdiabeteksen vuosittain (ADA 

n.d.). Kansainvälinen vertailu on kuitenkin hankalaa, sillä kriteereistä raskaus-

diabeteksen toteamiseen ja hoitoon ei ole kansainvälisesti yksimielisyyttä. (Ete-

läinen 2021, 19–20; Zhang ym. 2019, 11–13).  

 

Raskausdiabetesta sairastavilla on merkittävästi kohonnut riski sairastua etenkin 

tyypin 2 diabetekseen myöhemmin. Riskiä lisäävät verensokeria alentavan lääki-

tyksen käyttö raskausdiabeteksen hoidossa, lihavuus ja sukurasite. Raskaus-

diabeteksen hyvällä hoidolla ja synnytyksen jälkeisellä jatkoseurannalla voidaan 

saavuttaa merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia. Raskausdiabeteksella on 

myös sikiövaikutuksia, mistä tavallisin on makrosomia. Makrosomia eli sikiön 

kasvaminen liian suureksi kohdussa, saattaa aiheuttaa loppuraskaudessa ha-

penpuutetta sikiölle sekä komplisoida synnytystä. Raskausdiabeteksen on to-

dettu myös lisäävän myöhemmin lapsen ylipainon, sokeriaineenvaihdunnan häi-

riöiden sekä metabolisen oireyhtymän riskiä. (Ilanne-Parikka ym. 2015, 456–457; 

Klemetti & Hakulinen-Viitanen (toim.) 2013, 152–153; Raskausdiabetes: Käypä-

hoito 2013.) 

 

Raskausdiabetesta sairastavien hoidossa keskeisin asia on omahoito ja elinta-

paohjaus. Raskausdiabetesta sairastavan hoidonohjauksen tulee olla kokonais-

valtaista, käytännönläheistä sekä havainnollistavaa. Hoidonohjauksen tulee pe-

rustua kotimaisiin raskausajan ravitsemus- ja liikuntasuosituksiin sekä Käypä 

hoito- suositukseen raskausdiabeteksesta. Ruokavalio-ohjauksen lisäksi koros-

tetaan liikunnan merkitystä. Mikäli elintapojen muutoksella ja noudattamalla ras-

kausdiabetesta sairastavan ruokavaliosuosituksia ei hoitotasapainoa saavuteta, 
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voidaan hoitoa tehostaa verensokeria alentavalla lääkehoidolla. (Klemetti & Ha-

kulinen-Viitanen (toim.) 2013, 44–45; Raskausdiabetes: Käypä hoito 2013. Rin-

tala ym. 2008, 149–150.)  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sähköisen lomakekyselyn avulla Kanta-

Hämeen keskussairaalan synnytys- ja naistentautien yksikön hoitajien sekä sai-

raanhoitopiirin alueen äitiysneuvoloiden terveydenhoitajien hoidonohjausosaa-

mista raskausdiabetesta sairastavien hoidossa. Kyselyssä selvitetään lisäksi hoi-

tajien hoidonohjaukseen liittyviä kehitystarpeita ja kyselyn tulosten perusteella 

järjestetään alueellinen koulutus raskausdiabetesta sairastavien hoidosta ja hoi-

donohjauksesta. Koulutuksesta kerättävän palautteen avulla arvioidaan koulu-

tuksen onnistumista ja mahdollisia jatkokehitystarpeita. 

 

Olen työskennellyt Kanta-Hämeen keskussairaalassa vuodesta 2009 alkaen kä-

tilönä synnytyssalissa, lapsivuodeosastolla ja raskausdiabetesta sairastavien pa-

rissa äitiyspoliklinikalla. Vuonna 2015 kävin Tampereen ammattikorkeakoulussa 

erikoistumisopinnot diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon. Tämän jälkeen kiinnostuk-

seni raskausdiabetesta sairastavien hoitoon on syventynyt ja koen, että erikois-

sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä voisi entisestään vielä 

lähentää. Sen vuoksi haluan opinnäytetyössäni tutkia hoitajien hoidonohjaus-

osaamista raskausdiabetesta sairastavien hoidossa sekä erikoissairaanhoidon 

että perusterveydenhuollon puolella ja tarttua kehitystarpeisiin järjestämällä kou-

lutuksen esiin nousevista aihealueista. 
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hoitajien osaamista sekä kehitystar-

peita raskausdiabetesta sairastavien hoidonohjauksessa. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaiseksi hoitajat arvioivat osaamisensa raskausdiabetesta sairastavien 

hoidonohjauksessa? 

2. Missä osa-alueissa hoitajat kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta raskaus-

diabetesta sairastavien hoidonohjauksessa? 

 

Kyselyssä esiin tulleiden kehitystarpeiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan 

koulutus raskausdiabeteksen hoidosta ja hoidonohjauksesta.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä hoitajien osaamista raskausdiabetesta sai-

rastavien hoidossa ja sitä kautta vaikuttaa raskausdiabetesta sairastavien hoidon 

laatuun. 
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3 RASKAUSDIABETES 

 

 

3.1 Määritelmä ja riskitekijät  

 

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan poikkeavaa sokeriaineenvaihduntaa, mikä to-

detaan ensimmäisen kerran raskausaikana. Raskausdiabeteksen merkittävimpiä 

riskitekijöitä ovat aiemmin sairastettu raskausdiabetes, ylipaino ja vahva sukura-

site tyypin 2 diabetekseen. (Raskausdiabetes: Käypä hoito. 2013.) Tutkimuksissa 

on todettu myös, että normaalipainoisilla, joilla on ollut aiemmin raskausdiabetes, 

on merkittävä riski sairastua raskausdiabetekseen keskiraskaudessa. (Huvinen 

2018, 64–65, 71). Poikkeavan sokeriaineenvaihdunnan syynä raskausdiabetesta 

sairastavilla on yleensä insuliiniresistenssi, mikä voimistuu raskauden viimeisellä 

kolmanneksella kehon rasvamäärän kasvun ja insuliiniherkkyyttä heikentävien is-

tukkaperäisten hormonien vuoksi. Muut raskausdiabetesta aiheuttavat tekijät 

ovat haiman beetasolujen puutteellinen insuliinin eritys ja sukurasitus etenkin tyy-

pin 2 diabetekseen. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen (toim.) 2013, 152–153; Ras-

kausdiabetes: Käypä hoito. 2013.)  

 

Raskausdiabetekseen sairastumisen riskiä laskee merkittävästi jo ennen ras-

kautta saatu ohjaus terveelliseen ruokavalioon. (Deirdre ym. 2012, 289, 293). 

Raskausdiabeteksen ehkäisy on kuitenkin haasteellista korkean riskin ryhmissä 

ja etenkin glukoosiaineenvaihdunnan häiriön esiintyessä jo alkuraskaudessa. 

Raskausdiabeteksen ilmaantuvuuden on todettu laskevan äidin tulo- ja koulutus-

tason noustessa. Sen vuoksi alhaisen tulo- ja koulutustason omaavat naiset ovat 

tärkeä kohderyhmä elintapainterventioille jo varhaisraskaudessa. (Rönö 2019, 6–

7, 82–88.) Suomalaisen raskausdiabeteksen ehkäisytutkimuksen (RADIEL) mu-

kaan raskausdiabeteksen ehkäisy on kuitenkin mahdollista korkeasta riskistä 

huolimatta. RADIEL- tutkimuksessa interventioryhmälle annettiin ohjausta liikun-

nassa ja terveellisessä ruokavaliossa. Interventioryhmässä raskausdiabeteksen 

ilmaantuvuus oli huomattavasti kontrolliryhmää pienempi. (Koivusalo ym. 2016, 

24–30.) 
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3.2 Diagnosointi 

 

Raskausdiabetes diagnosoidaan kahden tunnin sokerirasituskokeen (OGTT) pe-

rusteella. Sokerirasituskoe tehdään lähes kaikille raskausviikoilla 24-28. OGTT:n 

diagnostiset raja-arvot ovat ≥ 5,3 mmol/l (paastoarvo), ≥ 10,0 mmol/l (1 h), ≥ 8,6 

mmol/l (2 h). Diagnoosiin riittää yksikin poikkeava arvo ja diagnoosi säilyy koko 

raskauden ajan. (Raskausdiabetes: Käypä hoito. 2013.) Vuonna 2009 sokerira-

situs tehtiin 42,6 %:lle raskaana olevista ja heistä 8,9 %:lla sokerirasitus oli pato-

loginen. Vastaavasti vuonna 2019 sokerirasitus tehtiin 66,3 %:lle raskausaikana 

ja heistä 20,6 %:lla sokerirasitus oli patologinen. (Heino 2020.)  

 

Käypä hoito- suosituksen mukaan sokerirasitusta ei tehdä, kun kyseessä on alle 

25-vuotias normaalipainoinen (BMI < 25) ensisynnyttäjä, jonka lähisukulaisilla ei 

ole tyypin 2 diabetesta. Lisäksi sokerirasitusta ei tarvitse tehdä alle 40-vuotiaalle 

normaalipainoiselle uudelleensynnyttäjälle, jolla ei ole sukurasitetta tyypin 2 dia-

betekselle, aiemmat lapset eivät ole olleet makrosomisia eikä hänellä ole aiem-

min ollut raskausdiabetesta. (Raskausdiabetes: Käypä hoito. 2013.) 

 

Mikäli sairastumisriski raskausdiabetekseen on suuri (BMI ≥ 35, aiempi raskaus-

diabetes, glukosuria, kortikosteroidi lääkitys suun kautta, vahva sukurasitus tyy-

pin 2 diabetekseen tai asiakkaalla on munasarjojen monirakkula oireyhtymä 

PCOS), sokerirasituskoe tehdään jo raskausviikoilla 12–16. Sokerirasituskoe tu-

lee uusia raskausviikoilla 24–28, mikäli alkuraskauden sokerirasituskoe on ollut 

normaali. (Raskausdiabetes: Käypä hoito. 2013.) Suomalainen EDDIE-tutkimus-

ryhmä (Early Diagnosis of Diabetes In Pregnancy) selvitti muuttuvatko sokerira-

situskokeen tulokset raskauden eri vaiheissa. Selviä eroja pystyttiin osoittamaan 

alku- ja loppuraskauden tuloksissa. Tutkimusryhmän mukaan alkuraskauteen tar-

vitaan omat näyttöön perustuvat sokerirasituskokeen viitearvot. Viitearvojen 

määrittäminen vaatii vielä lisätutkimusta. (Jokelainen ym. 2020, 1, 5–7.) Kaiken 

kaikkiaan Käypä hoito- suosituksen käyttöönotto Suomessa on vaikuttanut ras-

kausdiabeteksen diagnosointiin ja sitä kautta äitien ja lasten hyvinvointiin (Eteläi-

nen 2021, 75–79). 
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3.3 Vaikutukset odottavaan äitiin  

 

Raskausdiabetesta sairastavilla on kohonnut riski raskausajan hypertensioon ja 

pre-eklampsiaan. Tämän vuoksi verenpainetta ja proteiinin ilmaantumista virt-

saan seurataan kaikilla tarkastuskäynneillä raskausaikana. (Raskausdiabetes: 

Käypä hoito 2013.) Raskausdiabeteksella on vaikutusta myös synnytystapaan. 

Mikäli sokerirasituksessa on todettu yksi poikkeava arvo, se lisää ainoastaan syn-

nytyksen käynnistämisen riskiä. Jos sokerirasituksessa on useampia poikkeavia 

arvoja, silloin myös keisarileikkauksen riski on suurentunut. (Eteläinen 2021, 5, 

57–64.) 

 

Sokeriaineenvaihdunta palaa useimmiten normaaliksi synnytyksen jälkeen, 

mutta raskausdiabeteksen sairastaneilla on voimakkaasti suurentunut riski sai-

rastua myöhemmin diabetekseen. Tyypin 2 diabetekseen sairastumisriskiä lisää-

vät raskaudenaikainen suuri painon nousu sekä ylipaino synnytyksen jälkeen. 

Diabetekseen sairastumisriskiä voi pienentää elintapamuutoksilla ja laihdutta-

malla normaalipainoon, lisäämällä fyysistä aktiivisuutta sekä syömällä terveelli-

sesti. Raskausdiabeteksen uusiutumisen riskiä seuraavissa raskauksissa voi pie-

nentää terveellisillä elintavoilla. (Bao ym. 2014,1047–1055; Raskausdiabetes: 

Käypä hoito 2013.) Elintapainterventio raskauden aikana ja synnytyksen jälkei-

sen vuoden aikana vähensi merkittävästi sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä myös 

Huvisen (2018) väitöskirjatutkimuksen mukaan. Huvisen mukaan myös normaa-

lipainoiset ja vain lievästi ylipainoiset (BMI < 30) raskausdiabeteksen sairastaneet 

ovat merkittävässä riskissä sairastua myöhemmin sokeriaineenvaihdunnan häi-

riöön. (Huvinen 2018, 64–65, 71.) 

  

Raskausdiabeteksen sairastaneilla on myös suurentunut riski sairastua tyypin 1 

diabetekseen. Suomalainen tutkijaryhmä on pitkäaikaisseuranta tutkimukses-

saan todennut, että 5,7 %:lle raskausdiabeteksen sairastaneista ilmaantui tyypin 

1 diabetes. Tyypin 2 diabetes ilmaantui seurannan aikana kuitenkin selvästi use-

ammalle, jopa 50,4 %:lle tutkittavista. (Auvinen ym. 2020, 2123–2128.) Iso-Bri-

tanniassa tehdyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mu-

kaan raskausdiabeteksen sairastaneilla on kymmenkertainen riski sairastua tyy-

pin 2 diabetekseen myöhemmin elämässään (Vounzoulaki ym. 2020,1–3).  
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Raskausdiabeteksen sairastaneilla on myös lisääntynyt riski sairastua sydän- ja 

verisuonisairauksiin sekä metaboliseen oireyhtymään myöhemmin elämänsä ai-

kana. Lihavuus lisää sairastumisriskiä huomattavasti. (Raskausdiabetes: Käypä 

hoito 2013.) Vilmi-Kerälä on väitöskirjatutkimuksessaan selvittänyt raskausdiabe-

teksen jälkeistä sairastumisriskiä ja todennut raskausdiabeteksen sairastaneilla 

esiintyneen verrokkiryhmää enemmän metabolista oireyhtymää, insuliiniresis-

tenssiä ja myös matala-asteiseen tulehdusreaktioon viittaava arvo oli koholla 

muutaman vuoden kuluttua synnytyksestä. Raskausdiabeteksen sairastaneilla 

oli myös suurempi pulssiaallon nopeus, mikä viittasi jäykempiin valtimoihin. 

(Vilmi-Kerälä 2018, 67–83.) 

 

 

3.4 Vaikutukset sikiöön ja syntyneen lapsen terveyteen 

 

Raskausdiabeteksen ei ole todettu lisäävän sikiön epämuodostumia, mutta se voi 

kiihdyttää sikiön kasvua ja aiheuttaa sikiön liikakasvua eli makrosomiaa. Makro-

somia lisää alatiesynnytyksessä ongelmia sikiön ulosautossa, kuten hartiadysto-

kiaa ja olkapunosvaurion riskiä. Makrosomia ja insuliinihoito raskausaikana ovat 

yhteydessä sikiöajan krooniseen hapenpuutteeseen. (Raskausdiabetes: Käypä 

hoito 2013.)  

 

Raskausdiabetes saattaa aiheuttaa vastasyntyneelle hengitysvaikeuksia, hy-

poglykemiaa sekä polysytemiaa. Hypoglykemia ja polysytemia ovat suoraan yh-

teydessä äidin huonoon verensokeritasapainoon raskausaikana. Raskausdiabe-

teksen tehostettu hoito ja hyvä verensokeritasapaino raskausaikana vähentävät 

vastasyntyneen komplikaatioita. (Raskausdiabetes: Käypä hoito 2013.) Ras-

kausdiabeteksen parempi diagnosointi Käypä hoito- suosituksen käyttöönoton 

myötä on parantanut vastasyntyneiden vointia, syntymäpainot ovat olleet pie-

nempiä ja vastasyntyneiden hypoglykemiat on pystytty useammin hoitamaan vie-

rihoito-osastolla. (Eteläinen 2021, 60–62.) 

 

Raskausdiabeteksen on todettu aiheuttavan pitkäaikaisvaikutuksena lapselle yli-

painoa, glukoosiaineenvaihdunnan häiriöitä sekä metabolisen oireyhtymän ris-

kiä. (Raskausdiabetes: Käypä hoito 2013.) 
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4 RASKAUSDIABETESTA SAIRASTAVAN HOIDONOHJAUS 

 

 

4.1 Hoidonohjauksen lähtökohdat  

 

Raskausdiabetesta sairastavan hoidonohjauksessa tulee ottaa huomioon koko-

naisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanne ja kiinnittää erityistä huomiota terveyttä 

edistävien elämäntapojen ohjaukseen. Ohjauksella pyritään turvaamaan niin 

odottavan äidin kuin sikiönkin hyvinvointi raskausaikana. Ohjauksen tulee perus-

tua suomalaisiin raskausajan ravitsemus- ja liikuntasuosituksiin sekä Käypä 

hoito- suositukseen raskausdiabeteksen hoidon tavoitteista. Ohjaus tulisi olla 

käytännönläheistä sekä havainnollistavaa.  (Klemetti & Hakulinen-Viitanen (toim.) 

2013, 44–45, 152–154; Raskausdiabetes: Käypä hoito 2013; Rintala ym. 2008, 

149–150.)  

 

Hyvä ohjaus lähtee asiakkaan lähtökohdista ja ottaa huomioon sen mitä asiakas 

jo tietää, mitä hänen tulee tietää sekä millä tavoin asiakkaan on helpointa omak-

sua ohjattavana oleva asia. Ohjaustilanne perustuu hoitajan ja asiakkaan väli-

seen vuorovaikutukseen. Hoitajan tulee kunnioittaa asiakkaan autonomiaa ja oh-

jaustilanteen ainutlaatuisuutta sekä luottamuksellisuutta. Asiakkaat odottavat oh-

jaustilanteelta etenkin turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Ohjauksen tavoit-

teena on asiakkaan rohkaiseminen uuteen asiaan tutustumisessa. Asiakasta 

kannustetaan myös pohtimaan omaa käyttäytymistään ja siinä tarvittavia muu-

toksia. Ohjaustilanteessa asiakas on aktiivinen toimija ja hoitajan tulee huomioida 

se hoidonohjauksessa. (Kyngäs ym. 2007, 11–13, 47–49.)  

 

Issakainen on Pro gradu- tutkielmassaan haastatellut äitiysneuvoloiden tervey-

denhoitajia heidän kokemuksistaan raskausdiabetesta sairastavien ruokavalio- ja 

liikuntaohjauksessa. Tutkimuksen mukaan terveydenhoitajat kokivat, että neuvo-

lassa annettu ravitsemusohjaus on monipuolista, mutta liikuntaohjausta tulisi li-

sätä. Terveydenhoitajat kokivat myös tarvitsevansa lisäkoulutusta, toivoivat yhte-

näisempää materiaalia hoidonohjaukseen sekä moniammatillisen yhteistyön li-

sääntymistä. (Issakainen 2019, 36–45.) 
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4.2 Verensokerin omaseurannan ohjaus 

 

Heti diagnoosin varmistuttua raskausdiabetesta sairastavalle ohjataan neuvo-

lassa raskausdiabetesta sairastavan ruokavalio ja verensokerin kotiseuranta. 

Ruoka-aineiden ja verensokerin välisten suhteiden ymmärtäminen on tärkeää hy-

vän verensokeritasapainon saavuttamiseksi. Verensokerin tavoitearvot kotiseu-

rannassa ovat aamulla paaston jälkeen alle 5,5 mmol/l ja aterianjälkeinen arvo 

tulisi olla alle 7,8 mmol/l. Verensokeri mitataan aamuisin ennen ruokailua, tunti 

aterian lopettamisen jälkeen ja tarvittaessa ennen pääaterioita. Vuorokauden ai-

kana verensokerin mittauskertoja tulee 5–7 kappaletta. (Aro (toim.) 2007, 75; 

Raskausdiabetes: Käypä hoito 2013.; Rintala ym. 2008, 151.)  

 

Verensokerin omaseurannan on todettu tehostavan raskausdiabeteksen hoitoa 

myös niillä raskausdiabetesta sairastavilla, joilla hoitona on ruokavalio (Tulokas, 

Luukkala & Uotila 2011, 995–1000). Mikäli verensokerin kotiseurannassa on tois-

tuvasti ylityksiä, neuvolasta tulee tehdä lähete erikoissairaanhoitoon lääkehoidon 

tarpeen arviointia varten (Raskausdiabetes: Käypä hoito 2013). 

 

 

4.3 Ruokavalio-ohjaus 

 

Ruokavaliohoito on raskausdiabeteksen hoidon lähtökohta. Ruokavalio-ohjausta 

tulee antaa useita kertoja raskausaikana terveellisen ruokavalion edistämiseksi, 

raskausdiabeteksen lääkkeellisen hoidon välttämiseksi, liiallisen painonnousun 

sekä sikiön liikakasvun ehkäisemiseksi. Ohjauksen tulee olla asiakaslähtöistä, 

asiantuntevaa, näyttöön perustuvaa sekä havainnollista. Asiakkaan kanssa tulee 

yhdessä etsiä asiakkaalle sopiva, yksilöllinen ja raskausdiabeteksen ruokavalio-

suosituksia noudattava ruokavalio. Ruokavaliota tulee myös muokata yksilölli-

sesti raskauden edetessä. (Aro (toim.) 2007,75; Raskausdiabetes: Käypä hoito 

2013; Valkama 2019, 11–12, 62–88.) Oikea-aikaisella ruokavalio-ohjauksella voi 

olla ruokavalion laatua parantava vaikutus. Tutkimuksissa on todettu, että ruoka-

valio-ohjauksella ruokavalion rasvan laatua saadaan parannettua. (Korpi-

Hyövälti 2012, 7, 38–44; Valkama 2019, 62–88.) 
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Raskausdiabetesta sairastavan ruokavalion tavoitteena on hidastaa aterianjäl-

keistä verensokerinnousua ja pitää raskauden aikainen painonnousu maltillisena. 

Korostettavia asioita ruokavalio-ohjauksessa ovat säännöllinen ateriarytmi, koh-

tuullisen kokoinen annoskoko, kuitupitoisuus, tyydyttyneen rasvan ja nopeiden 

hiilihydraattien välttäminen. Hiilihydraattien saantisuositus on 40–50 E%, rasvo-

jen 30–40 E% ja proteiinien 20–25 E%. Raskausdiabetesta sairastavan ruokava-

lion kokonaisenergiamäärä tulisi olla äidin painosta ja fyysisestä aktiivisuudesta 

riippuen 1500–1800 kilokaloria vuorokaudessa. Painonkehityksestä pystyy par-

haiten arvioimaan energiamäärän sopivuuden. (Aro (toim.) 2007, 75; Raskaus-

diabetes: Käypä hoito 2013; Valkama 2019, 62–88.) 

 

 

4.4 Liikuntaohjaus 

 

Kohtuukuormitteinen liikunta, mikä parantaa kestävyyttä ja lihasvoimaa, on tur-

vallista raskaana oleville, joilla ei ole komplikaatioita raskaudessa (esimerkiksi 

sikiön kasvuhidastumaa tai pre-eklampsiaa).  Liikunta ruokavaliohoidon lisänä 

saattaa auttaa pitämään verensokeritasapainoa parempana ja painonnousun 

hallinnassa. Liikuntaohjauksessa tulisi kannustaa raskausdiabetesta sairastavia 

lisäämään arkiliikuntaa ja aktiivisuutta arkipäivään. (Aro (toim.) 2007, 75.; Ras-

kausdiabetes: Käypä hoito 2013; Rintala ym. 2008, 151.)  Korpi-Hyövältin (2012) 

mukaan fysioterapeutin kanssa toteutettu yksilöllinen liikuntaohjaus lisäsi vapaa-

ajan liikuntaa vähän liikkuvilla naisilla. Fysioterapeutin ohjauksessa raskaana ole-

vat lisäsivät liikuntaa saman verran kuin kontrolliryhmässä tapahtui liikunnan vä-

hentymistä. (Korpi-Hyövälti 2012, 38–39,42.)  

 

UKK-instituutti on antanut suosituksen raskausajan liikunnalle. Suosituksen poh-

jana on 18–64-vuotiaiden liikkumisen suositus. Tuosta suosituksesta poiketen 

raskaana olevien suosituksesta on poistettu rasittava liikkuminen. Suosituksessa 

korostetaan kaikenlaisen liikkumisen olevan hyväksi raskaana olevalle ja sitä, 

että liikunnasta ei ole haittaa sikiölle. Suosituksessa tuodaan esiin palauttavan 

unen merkitys, pitkäaikaisen paikallaan olon tauottaminen ja suositellaan kevyttä 

liikuskelua mahdollisimman paljon.  Reipasta liikkumista suositellaan 2 t 30 min 

viikossa ja lihaskuntoa sekä liikehallintaa kehittävää liikuntaa suositellaan tehtä-
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väksi kaksi kertaa viikossa. UKK-instituutin suosituksessa tuodaan esiin myös lii-

kuntalajeja, joita raskausaikana on syytä välttää. Tällaisia ovat liikuntalajit, joissa 

on esimerkiksi putoamisvaara tai vaarana saada iskuja. (UKK-instituutti 2021.) 

 

 

4.5 Lääkehoidon ohjaus 

 

Mikäli verensokeri ei pysy tavoitearvoissa tehostetusta ruokavaliohoidosta huoli-

matta, voidaan tarvittaessa aloittaa lääkehoito alentamaan verensokereita. Lää-

kehoidon aloitusta varten neuvolasta tehdään lähete erikoissairaanhoitoon äitiys-

poliklinikalle. (Raskausdiabetes: Käypä hoito 2013.) 

 

Raskausdiabetesta sairastavilla voidaan käyttää lääkityksenä pitkävaikutteista 

insuliinia, ateriainsuliinia tai tablettihoitoa (metformiini), sekä näiden yhdistelmiä. 

Lääkehoidoista insuliini on ensisijainen vaihtoehto raskausdiabeteksen hoidossa, 

mutta tietyille asiakasryhmille metfomiinin käyttö on perusteltua. Metformiinilla on 

todettu olevan raskauden aikaista painonnousua hillitsevä vaikutus ja se vähen-

tää insuliiniresistenssiä. Metformiinihoidon lisäksi tarvitaan kuitenkin insuliinihoi-

toa n.30 %:ssa raskauksista. (Pharmaca fennica n.d.; Raskausdiabetes: Käypä 

hoito 2013.) Metformiini läpäisee istukan, mutta insuliiniin verrattuna metformiinin 

ei ole todettu lisäävän haittoja äidille, sikiölle tai vastasyntyneelle (Tertti 2013, 

47–61).  

 

Lääkehoidon ohjauksessa on tärkeää käydä läpi asiakkaan kanssa käytetyn lääk-

keen vaikutus verensokeriin, verensokerin mittaaminen lääkehoidon aikana ja 

lääkkeen käyttöön liittyvät käytännönohjeet. Insuliinihoidonohjauksessa asia-

kasta ohjataan insuliinikynän ja neulojen käytössä sekä säilytyksessä, pistopaik-

kojen valinnassa, pistotekniikassa ja insuliiniannoksen säätämisessä verensoke-

reiden mukaan. Metformiinihoidon yhteydessä asiakkaalle ohjataan lääkkeen 

aloitus, käyttö ja se milloin lääke tulee tauottaa tai käyttö lopettaa kokonaan. Ras-

kausdiabeteksen hoitoon käytetty lääkehoito loppuu synnytykseen. (Raskaus-

diabetes: Käypä hoito 2013; Terveyskylä n.d.) 
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4.6 Seuranta raskauden jälkeen 

 

Käypä hoito- suosituksen mukaan raskausdiabeteksen sairastaneille tulee tehdä 

sokerirasituskoe vuoden kuluttua synnytyksestä, mikäli raskausdiabeteksen hoi-

tona on ollut ruokavalio. Mikäli raskausaikana on tarvittu verensokeria alentavaa 

lääkitystä, tulee sokerirasitus tehdä 6–12 viikon kuluttua synnytyksestä. Lisäksi 

suositellaan avoterveydenhuollossa tehtävää seurantaa 1–3 vuoden välein. 

Tässä seurannassa suositellaan mitattavaksi paino, vyötärön ympärysmitta, ve-

renpaine ja veren lipidipitoisuudet. (Raskausdiabetes: Käypä hoito 2013.)  

 

Suomen Diabetesliiton tekemän selvityksen mukaan raskausdiabetesta sairasta-

vien seuranta ja hoito toimii Suomessa hyvin, mutta synnytyksen jälkeen hoidon 

laatu heikentyy. Jopa 40 % raskausdiabetesta sairastavista kokee selvityksen 

mukaan, että heille ei ole synnytyksen jälkeen tarjottu mitään ohjausta. (Koski & 

Koivusilta 2019, 5–11.)   

 

 

4.7 Motivoiva haastattelu 

 

Motivointi ja motivoituminen ovat keskeisiä termejä hoidonohjauksessa. Moti-

voiva ohjaus ja haastattelu rohkaisevat asiakasta olemaan aktiivinen ja vaikutta-

maan omaan hoitoonsa. Motivoiva ohjaus ja haastattelu perustuvat asiakkaan ja 

ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen. Kyngäs ym. (2007) nimeävät motivoi-

van ohjauksen periaatteiksi empatian ilmaisemisen, ristiriidan tuottamisen, väit-

telyn välttämisen ja pystyvyyden tunteen tukemisen. Nämä samat periaatteet 

ovat pohjana motivoivassa haastattelussa. Tavoitteena motivoivassa haastatte-

lussa on, että potilas itse tunnistaa muutoksen tarpeen ja lähtee pohtimaan kei-

noja muutoksen toteuttamiseksi. Käytännön keinoja motivoivassa haastattelussa 

on käyttää avoimia kysymyksiä, kuunnella reflektoiden asiakasta ja tehdä konk-

reettinen hoitosuunnitelma keskustelun pohjalta. (Kyngäs ym. 2007,48–49; Moti-

voiva haastattelu: Käypä hoito 2020.)  

 

Motivoivaan haastatteluun liitetään usein myös muutosvaihemalli, missä asiakas 

esiharkinnan jälkeen siirtyy harkinnan kautta päätökseen ja sitä kautta toimin-

taan. Toiminnasta muodostuu vakiintunut käytäntö, mutta siihen kuuluu myös 
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”lipsahduksia” eli hetkellisiä palaamisia entisiin käytäntöihin. Käytännön työssä 

muutosvaihemallista on hyötyä sillä se tuo ymmärrystä asiakkaan valmiuksista 

vastaanottaa ohjausta. Ohjattaessa asiakasta esimerkiksi elintapamuutoksista 

on tärkeää muistaa, että muutos on aina kriisi ja sen käsitteleminen vie aikaa. 

Muutos tapahtuu vähitellen, kun asiakkaan motivaatio muuttuu ulkoisesta si-

säiseksi. Ammattilaisen tulee olla tukena tässä prosessissa ja antaa asiakkaalle 

ohjausta, tietoa ja tukea oikea-aikaisesti yhteistyösuhteessa. (Kyngäs ym. 2007, 

93–94; Oksanen 2014, 40–44.)  

 

Raskausdiabetesdiagnoosin saaminen on kriisi ja siihen sopeutuminen on pro-

sessi, missä alkujärkytyksen jälkeen asiakas alkaa käsittelemään diagnoosia ja 

sisäistämään asioita mitkä liittyvät raskausdiabetekseen. Sen jälkeen asiakas al-

kaa työstämään tilannetta ja uusia asioita. Vasta sen jälkeen hän pystyy katso-

maan tulevaisuuteen kannustavan tuen avulla. Raskausdiabetesta sairastavat 

kokevat vauvan voimakkaasti motivoivaksi tekijäksi raskausdiabeteksen omahoi-

dossa. (Carolan 2012, 637–644.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Tiedonhaun kuvaus 

 

Tiedonhakua opinnäytetyön teoreettiseksi pohjaksi on tehty Medic, PubMed ja 

Andor- tietokannoista. Hakusanoina on käytetty raskausdiabete*, gestational-

diab*, counsel*, self care, nurs*, education. Hakulausekkeita muodostettaessa 

käytettiin Boolen-operaattoreita AND, OR ja NOT. Sisäänottokriteerit olivat, että 

lähteet ovat suomen- tai englanninkielisiä, ne ovat saatavilla Tampereen ammat-

tikorkeakoulun tunnuksilla ja ne on julkaistu vuosien 2011–2021 aikana.  

 

Opinnäytetyön lähteiksi käytettiin väitöskirjatutkimuksia, Pro Gradu-tutkimuksia, 

tutkimusartikkeleita, oppikirjoja ja kansallisia suosituksia raskausdiabetesta sai-

rastavien hoidosta. Lähteitä opinnäytetyölle on etsitty myös aikaisempien tutki-

musten kirjallisuusluetteloista ja hyödynnetty ammattilehdissä opinnäytetyöpro-

sessin aikana esiin tulleita uusia tutkimuksia. Lähteinä käytetyt tutkimukset on 

taulukoitu ja taulukko on opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on toimintatutkimus. Toimintatutkimus so-

pii opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi, koska tarkoituksena on tutkia ja kehittää 

työyhteisön osaamista ja sitä kautta pyrkiä vaikuttamaan myös asiakkaiden hoi-

don laatuun ja kehittymiseen. Toimintatutkimusta tehtäessä on etua, mikäli tutki-

jalla on kosketuspinta tutkittavaan ja kehitettävään asiaan tai ilmiöön käytännön 

tasolla. Toimintatutkimuksessa tutkija on yhdessä tutkittavien kanssa viemässä 

muutosta läpi ja osallistuu itse myös interventioon. (Kananen 2014, 16, 29.)  

 

Toimintatutkimuksen lähtökohta onkin tutkittavien ja tutkijan osallistuminen tutki-

musprosessiin. Eri tieteenaloilla toimintatutkimuksesta on kehittynyt useita suun-

tauksia, joista tätä opinnäytetyötä parhaiten kuvaa perinteinen tai toisaalta osal-

listava toimintatutkimus. Perinteisessä toimintatutkimuksessa korostetaan tutki-
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muksen syklimäistä prosessia ja osallistavassa toimintatutkimuksessa puoles-

taan tutkijan ja tutkittavien mukana oloa tutkimusprosessissa. (Kuusela 2005,16–

18, 20.)  

 

Toimintatutkimuksessa tutkija on aktiivinen vaikuttaja ja toimija. Tutkija ei tästä 

syystä kykene saavuttamaan täydellistä objektiivisuutta tutkimusta tehdessään, 

eikä tutkijan ole tässä tutkimusmetodissa mahdollistakaan olla täydellisen neut-

raali. Toimintatutkimus tavoittelee käytännön hyötyä, käyttökelpoisen tiedon li-

sääntymistä ja tutkimukseen osallistuvien käytännöllistä osaamista sekä asian-

tuntemusta. Toimintatutkimusta tekevän tutkijan työtä ohjaa yhteisön toiminnan 

kehittämisen halu. Tutkimus etenee vaiheittain, siinä vuorottelevat suunnittelu, 

toiminta, havainnointi ja reflektointi. (Heikkinen ym. 2008, 19–20, 22, 78–79.) 

Opinnäytetyössä tuli esiin myös tämä toimintatutkimukselle ominainen tutkimuk-

sen vaiheittaisuus ja eteneminen kyselyn tulosten mukaan sekä tutkijan aktiivinen 

osallistuminen prosessiin (Kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön eteneminen  

 

Syksy 2020

Tutkimussuunnitelman ja 
opinnäytetyösopimuksen 

tekeminen

Syksy 2020

Tutkimussuunnitelman ja 
opinnäytetyösopimuksen 

tekeminen

1 /2021

Tiedonhaku ja 
teoreettisten lähtökohtien 

kirjottaminen.

Tutkimuslupien 
hakeminen.

1 /2021

Tiedonhaku ja 
teoreettisten lähtökohtien 

kirjottaminen.

Tutkimuslupien 
hakeminen.

1 -2 /2021

Kyselylomake 
vastattavana tutkittavilla.

1 -2 /2021

Kyselylomake 
vastattavana tutkittavilla.

2 - 5 /2021

Kyselyn tulosten 
analysointi ja koulutuksen 

suunnittelu kyselyn 
tulosten perusteella.

2 - 5 /2021

Kyselyn tulosten 
analysointi ja koulutuksen 

suunnittelu kyselyn 
tulosten perusteella.

9/ 2021

Koulutus neuvola-
webinaarina.

Koulutuspalautteen 
analysointi.

9/ 2021

Koulutus neuvola-
webinaarina.

Koulutuspalautteen 
analysointi.

9-10/2021

Opinnäytetyöraportin 
viimeistelyä.

9-10/2021

Opinnäytetyöraportin 
viimeistelyä.
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Toimintatutkimusta pidetään tutkimusstrategiana, jolla saadaan tietoa ilmiöstä, 

jotta muutos voitaisiin toteuttaa. Toimintatutkimus on hyvin lähellä kehittämistut-

kimusta ja voi sisältää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusotetta ja -

menetelmiä. Oleellista toimintatutkimuksessa on toiminnan kehittäminen, yhteis-

toiminta ja tutkijan mukana olo. (Kananen 2014,13.) Tutkimus- ja analyysimene-

telmien sekä tutkijan vaikutusta tutkimustuloksiin ja niiden luotettavuuteen tulee 

arvioida tutkimusraportissa. Tutkimukseen osallistuvien roolia tulee myös pohtia 

ja arvioida johtopäätöksiä tehdessä. Reflektio tutkittavien, tutkijan ja tutkimusme-

netelmien sekä teoreettisten lähtökohtien välillä on toimintatutkimusta tehdessä 

ja sitä arvioitaessa merkityksellistä. (Eskola & Suoranta 2014, 224–225; McAteer 

2013, 15–19.)  

 

 

5.3  Aineistonkeruu 

 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen (Liite 3) avulla. Ky-

selylomake tehtiin Microsoft Forms-ohjelmalla. Tämä ohjelma valikoitui käyttöön, 

koska Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on siihen käyttöoikeus. Ky-

selylomakkeessa on vaihtoehtokysymyksiä, likert- asteikkoja ja avoimia kysy-

myksiä eli ne ovat puolistrukturoituja. 

 

Kysely pohjautui Käypä hoito- suositukseen raskausdiabetesta sairastavien hoi-

dosta ja hoidonohjauksesta. Kyselylomakkeessa oli yhteensä 16 kysymystä. Ky-

symykset 1–11 olivat likert-asteikollisia, vastausvaihtoehtoina olivat erittäin hyvä, 

melko hyvä, melko huono, erittäin huono ja en osaa sanoa. Näissä kysymyksissä 

kysyttiin tutkittavien osaamista raskausdiabetesta sairastavan hoidonohjauk-

sessa eri osa-alueilla. Kysymys numero 12 oli avoin kysymys ja siinä selvitettiin, 

millaisia motivointikeinoja tutkittavat käyttävät raskausdiabetesta sairastavan hoi-

donohjauksessa. Kysymyksessä 13 kysyttiin millä hoidonohjauksen osa-alueilla 

tutkittavat kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta. Tähän kysymykseen sai valita 

kolme tärkeintä osa-aluetta. Taustatietoina tutkittavilta kysyttiin ammattinimikettä, 

työkokemusta nykyisessä ammatissa sekä työskenteleekö tällä hetkellä erikois-

sairaanhoidossa vai perusterveydenhuollossa (kysymykset 14–16).  
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Opinnäytetyöhön liittyvän kyselylomakkeen testasivat ennen tutkimusluvan ha-

kemista Kanta-Hämeen keskussairaalan sisätautienpoliklinikan sairaanhoitaja ja 

synnytys- ja naistentautienyksikön äitiyslomalle jäänyt kätilö. Heiltä ei tullut kyse-

lylomakkeeseen muutosehdotuksia. Tämän jälkeen opinnäytetyötä varten haet-

tiin tutkimusluvat ensin Kanta-Hämeen keskussairaalalta ja sen jälkeen Forssan, 

Hattulan, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Riihimäen perusterveydenhuollon yksi-

köiltä jokaisen yksikön omien tutkimuslupamenettelyjen mukaisesti.  

 

Kun tutkimus oli saanut tarvittavat luvat, lähetettiin kyselyt tutkittaville eli Kanta-

Hämeen keskussairaalan synnytys- ja naistentautienyksikön sekä alueen äitiys-

neuvoloiden hoitajille (n=116) yhteyshenkilöiden välityksellä sähköpostitse 

25.1.2021. Yhteyshenkilöinä toimivat Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytys- 

ja naistentautien yksikön osastonhoitaja sekä perusterveydenhuollon yksiköiden 

vastaavat hoitajat. Vastausaikaa kyselyyn oli 25.1.-15.2.2021. 10.2.2021 men-

nessä vastauksia oli tullut 44 kappaletta ja silloin lähetettiin yhteyshenkilöiden 

välityksellä muistutusviesti tutkittaville. Samalla vastausaikaa pidennettiin 

21.2.2021 saakka. Vastauksia kyselyyn tuli määräaikaan ja lisäajan jälkeen yh-

teensä 57 kappaletta, joten tutkimuksen vastausprosentiksi tuli 49 %.  

 

Kyselyn vastaukset analysoitiin kevään 2021 aikana. Kyselyn tulosten pohjalta 

suunniteltiin ja toteutettiin koulutus 27.9.2021. Koulutus pidettiin TEAMS-yhtey-

den välityksellä. Koulutuksesta kerättiin palaute heti koulutuksen yhteydessä jae-

tun sähköisen palautekyselyn sekä sähköpostitse lähetetyn kyselylinkin avulla 

(Liite 4). Saadun palauteen avulla arvioitiin koulutuksen onnistumista sekä kar-

toitettiin mahdollisia jatkokehitystarpeita. 

 

 

5.4  Aineiston analyysi 

 

Aineisto analysoitiin sekä kysely- että palautelomakkeen osalta tilastollisia mene-

telmiä mm. frekvenssejä ja ristiintaulukointia käyttäen vaihtoehtokysymysten 

osalta ja avoimissa kysymyksissä käytettiin aineistolähtöistä eli induktiivista sisäl-

lönanalyysiä.  Vaihtoehtokysymysten tulosten taulukoinnissa ja analysoinnissa 

käytettiin apuna Microsoft Excel- sekä IBM SPSS Statistics Data Editor- ohjelmia. 
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Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa sisällönanalyysissä tavoitteena on sisällöl-

listen luokittelujen avulla analysoida vastaukset. Sisällönanalyysin avulla saa-

daan systemaattinen ja kattava kuvaus aineistosta. Tutkimusongelmat toimivat 

viitekehyksenä analyysissa esiin nostettaville käsitteille ja sisältöluokille. (Seita-

maa-Hakkarainen 2014; Vilkka 2015, 163–171.)  

 

Induktiivisessa sisällönanalyysissä analyysi tarkoittaa yksittäisestä tiedosta ylei-

seen tietoon siirtymistä. Induktiivisessa sisällönanalyysissä tutkimusaineistosta 

poimitaan ensin tutkimuskysymykseen vastaavia asioita (alkuperäisilmaukset). 

Seuraavaksi alkuperäisilmauksista lähdetään muokkaamaan pelkistettyjä il-

mauksia poistamalla esimerkiksi murresanat sekä yksityiskohdat, joista vastaa-

jan voisi tunnistaa. Tämän redusoinnin jälkeen vastaukset klusteroidaan eli ryh-

mitellään alaluokkiin. Lopuksi aineisto abstrahoidaan eli alaluokista muodoste-

taan yläluokat, mitkä vastaavat suoraan tutkimuskysymykseen (Kuvio 2). Aineis-

ton analyysissä aineistoa tiivistetään kadottamatta sisällön informaatiota. Laadul-

lisen aineiston analyysillä on tarkoitus selkeyttää aineistoa ja luoda uutta tietoa 

asiasta. (Eskola & Suoranta 2014, 138; Tuomi & Sarajärvi 2018, 103–107.)  
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Esimerkkejä pelkistyksistä Alaluokka  Yläluokka 

 

 

Kuvio 2. Sisällönanalyysi kaaviona. 

Moitivointikeinot 
raskausdiabetesta 

sairastavan
hoidonohjauksessa

Yksilöllisten 
lähtökohtien ja 
onnistumisten 
huomioiminen

Asiakkaan voimavarojen 
löytäminen, positiivinen palaute 

onnistumisista. 

Ohjaus lähtee asiakkaan 
tavoitteista.

Ohjauksen lähtökohdat 
asiakkaan elämäntilanne ja 

lähtötaso huomioiden. Sisäisen 
motivaation löytäminen. 

Kannustamalla positiivisen kautta 
ja keskittymällä pieniin muutoksiin 

tavoitetta kohti.

Motivoiva haastattelu ja 
reflektoiva keskustelu sekä 

tavoitteiden miettiminen yhdessä 
asiakkaan kanssa.

Motivointikeinona 
äidin ja vauvan 

hyvinvointi

Tulevaisuusnäkymä. Äidin ja 
vauvan hyvinvointi synnytyksen 

jälkeen. 

Terveysvaikutukset äitiin ja 
vauvaan, näyttöön perustuvan 

tiedon käyttö ohjauksessa.

Motivointi vauvan ja äidin 
terveyteen lyhyellä ja pitkällä 

aikavälillä. Terveydenedistämisen 
korostaminen. 

Konkreettisten 
ohjeiden ja 

ohjausmateriaalien 
käyttö

Kertominen raskausdiabeteksen 
vaikutuksista raskauden kulkuun, 

syntyvän lapsen kokoon ja 
synnytykseen. 

Kuvien, liikunta- ja, 
ravitsemusohjeiden, Neuvokas-

perhe materiaalin sekä naistalo.fi 
ja diabetesliiton nettisivujen 

käyttö.

Liikkumisen ja terveellisten 
elämäntapojen merkityksestä 

kertominen. 

Pienten osatavoitteiden 
asettaminen.
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6 KYSELYN TULOKSET 

 

 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Kyselyyn vastasi 57 hoitajaa, joista 24 oli kätilöitä, 32 terveydenhoitajia ja yksi 

sairaanhoitaja. Vastaajista 56 % työskenteli tällä hetkellä perusterveydenhuol-

lossa ja 44 % erikoissairaanhoidossa (Kuvio 3). 

 

 

Kuvio 3. Työpaikka. 
 
 
Vastaajien työkokemus jakaantui melko tasaisesti työvuosien mukaan (Kuvio 4). 

 

 
 
Kuvio 4. Työkokemus vuosina 
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6.2 Osaaminen hoidonohjauksen eri osa-alueilla  
 

Hoidonohjauksen osa-alueita raskausdiabetesta sairastavan hoidossa ovat ruo-

kavalio- ja liikuntaohjaus, ohjaus verensokerin omaseurannasta sekä insuliini- ja 

tablettihoidonohjaus. 

 

Vastaajat kokivat osaamisen raskausdiabetesta sairastavien ruokavalio-ohjauk-

sessa eri osa-alueilla pääosin joko melko hyväksi tai melko huonoksi. Osa-alu-

eiksi oli määritelty hiilihydraattien määrä ja laatu, rasvan määrä ja laatu, proteii-

nin määrä ja laatu, ateriarytmi sekä ruokapäiväkirja.  

 

Hiilihydraattien määrän ja laadun ohjaamisen vastaajat kokivat pääosin melko 

hyväksi (44 %) tai melko huonoksi (39 %). Rasvan sekä proteiinin määrän ja 

laadun ohjaamisen raskausdiabetesta sairastavien ruokavaliossa vastaajat ko-

kivat myös eniten joko melko hyväksi tai melko huonoksi. (Kuvio 5) 
 

 

Kuvio 5. Ruokavalio-ohjaus /ruoka-aineet 

 

Muista ruokavalio-ohjauksen osa-alueista poiketen ateriarytmin ohjaamisen vas-

taajat kokivat osaavansa hyvin, suurin osa vastaajista oli valinnut joko vaihtoeh-

don erittäin hyvä (39 %) tai melko hyvä (49 %). Ruokapäiväkirja osa-alueessa 
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vastaukset jakautuivat hieman enemmän. 12 vastaajaa (21 %) koki osaamisensa 

ruokapäiväkirjan ohjaamisesta erittäin hyväksi ja 27 vastaajaa (47 %) melko hy-

väksi. 14 vastaajista (25 %) koki osaamisensa melko huonoksi ja 4 vastaajaa (7 

%) erittäin huonoksi.  
 

Kaikissa liikuntaohjaukseen liittyvissä hoidonohjauksen osa-alueissa vastaukset 

jakautuivat samansuuntaisesti. Vastausvaihtoehto melko hyvä korostui kaikissa 

vastauksissa, selvimmin kuitenkin liikuntasuositus ja liikunnan vaikutus verenso-

keriin osa-alueissa. Vastaukset raskausajan liikunnan erityispiirteistä jakautuivat 

kaikkein tasaisimmin eri vaihtoehtojen välille. (Kuvio 6). 

 

 

Kuvio 6. Osaaminen /liikuntaohjaus 

 

Verensokerin omaseurannan ohjaamista tutkivilla osa-alueilla vastaajat kokivat 

osaamisensa enimmäkseen erittäin hyväksi tai melko hyväksi. Erittäin hyväksi 

osaamisensa verensokerimittarin käytön ohjaamisessa koki 56 % ja melko hy-

väksi 44 % vastaajista. Verensokerin mittaamistekniikan ohjaamisessa vastaajat 

kokivat osaamisensa erittäin hyväksi (58 %) tai melko hyväksi (35 %). Melko huo-

noksi tai erittäin huonoksi osaamisensa koki yhteensä 7 % vastaajista. Verenso-

kerin seuraamistiheydessä vastaajien kokema osaaminen jakautui hieman 

enemmän muihin osa-alueisiin nähden. Suurin osa vastaajista koki osaamisensa 
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verensokerin seuraamistiheyden ohjaamisessa erittäin hyväksi (44 %) tai melko 

hyväksi (33 %). 18 % vastaajista koki osaamisensa melko huonoksi ja 5 % erittäin 

huonoksi (Kuvio 7). 

 

 
 
Kuvio 7. Osaaminen / Verensokeriseuranta 

 

Insuliinin pistotekniikan ja pistopaikkojen ohjauksessa vastaajat kokivat osaami-

sensa eniten melko hyväksi (47 %). Insuliinikynän käytön ohjaamisessa vastaa-

jien kokema osaaminen jakautui hieman enemmän. Vastaajista 19 % koki osaa-

misensa erittäin hyväksi, 28 % melko hyväksi, 40 % melko huonoksi, 9 % vas-

taajista koki osaamisensa erittäin huonoksi ja 4 % ei osannut sanoa. Osaaminen 

insuliinikynän säilytyksestä jakautui paljon. Suurin osa vastaajista koki osaami-

sensa joko melko hyväksi (40 %) tai melko huonoksi (28 %). Erittäin hyväksi 

osaamisensa koki 14 % vastaajista ja puolestaan erittäin huonoksi 12 % vastaa-

jista (Kuvio 8).  
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Kuvio 8. Osaaminen / Insuliinihoitoon liittyvä tekniikka. 
 
Pitkävaikutteisen insuliinin käytön ohjaamisessa vastaajat kokivat osaamisensa 

enimmäkseen melko huonoksi. Vastaajista 46 % valitsi vaihtoehdon melko huono 

ja vaihtoehdon erittäin huono valitsi 19 %. Erittäin hyväksi osaamisen tällä osa-

alueella puolestaan koki 9 % vastaajista ja melko hyväksi 23 % vastaajista. Ate-

riainsuliinin käytön ohjaamisessa vastaukset jakautuivat hyvin samansuuntai-

sesti kuin pitkävaikutteisen insuliinin käytön ohjaamisessakin. Vastaajista 46 % 

valitsi vastausvaihtoehdon melko huono. (Kuvio 9). 

 

 
Kuvio 9. Osaaminen / Pitkävaikutteisen ja ateriainsuliinin käyttö. 
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Kysyttäessä osaamista insuliinin annostelun ja annoksen säätämisen ohjaami-

sessa vastaajat kokivat osaamisensa pääosin melko huonoksi (38 %) tai erittäin 

huonoksi (35 %). Ohjaamisen verensokerin mittaamisessa insuliinihoidon aikana 

vastaajista 9 % koki erittäin hyväksi, 25 % melko hyväksi, 42 % melko huonoksi 

ja 19 % erittäin huonoksi. (Kuvio 10). 

 

 
 
Kuvio 10. Osaaminen/ Insuliinin annostelu ja verensokeriseuranta insuliinihoidon-
aikana. 
 

Ohjaamisessa tablettihoidon (metformiini) aloitukseen vastaajat kokivat osaami-

sensa enimmäkseen melko huonoksi (40 % vastaajista) tai erittäin huonoksi (44 

% vastaajista). Kysyttäessä osaamista ohjata metformiinin käytön tauottami-

sessa vastaajat valitsivat enimmäkseen vaihtoehdot melko huono (42 % vastaa-

jista) tai erittäin huono (42 % vastaajista). 7 % vastaajista koki osaamisensa 

melko hyväksi ja 2 % erittäin hyväksi. Vastaukset hajaantuivat paljon kysyttäessä 

osaamista verensokerin mittaamisen ohjauksessa tablettihoidon aikana. 5 % vas-

taajista valitsi vaihtoehdon erittäin hyvä ja 23 % vastaajista vaihtoehdon melko 

hyvä. 30 % vastaajista valitsi vaihtoehdon melko huono ja 33 % erittäin huono. 9 

% vastaajista valitsi vaihtoehdon en osaa sanoa. Osaamisen metformin- lääkityk-

sen haittavaikutuksista vastaajat kokivat hyvin samanlaiseksi kuin osaamisen 
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metformiinin käytön tauottamisessa. Vastaajista 42 % valitsi vaihtoehdon melko 

huono ja 42 % vaihtoehdon erittäin huono (Kuvio 11). 

 

 
Kuvio 11. Osaaminen metformiini-lääkityksen hoidonohjauksessa. 
 
 
6.3 Vaikutukset odottavaan äitiin, sikiöön ja vastasyntyneeseen 

 

Osaamisen raskausdiabeteksen vaikutuksista odottavaan äitiin vastaajat kokivat 

enimmäkseen melko hyväksi (61 % vastaajista). Vastaukset raskausdiabeteksen 

pitkäaikaisvaikutuksista äitiin olivat samansuuntaiset osaamisen raskausajan ris-

keistä vastausten kanssa. Vastaajista 60 % valitsi vaihtoehdon melko hyvä (Ku-

vio 12). 
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Kuvio 12. Osaaminen raskausdiabeteksen vaikutuksista äitiin. 

 

Myös osaaminen raskausdiabeteksen aiheuttamista riskeistä sikiölle koettiin 

enimmäkseen melko hyväksi (65 % vastaajista). Osaaminen raskausdiabeteksen 

pitkäaikaisvaikutuksista vastasyntyneelle puolestaan jakaantui hieman enem-

män. Osaamisensa koki erittäin hyväksi 9 %, melko hyväksi 54 %, melko huo-

noksi 33 % ja erittäin huonoksi 4 % vastaajista. (Kuvio 13). 

 

 

Kuvio 13. Osaaminen raskausdiabeteksen vaikutuksista sikiöön. 
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6.4 Seuranta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen 

 

Osaamisen raskauden seurannasta neuvolassa koki erittäin hyväksi 21 % vas-

taajista, 53 % valitsi vaihtoehdon melko hyvä, 23 % vastasi melko huono ja 3 % 

vastasi erittäin huono. Vastaukset osaamisesta liittyen seurantaan äitiyspoliklini-

kalla jakautuivat hieman enemmän.  Suurin osa vastaajista (51 %) koki osaami-

sensa melko hyväksi. 30 % vastaajista valitsi vaihtoehdon melko huono, 5 % erit-

täin huono ja 5 % vastaajista valitsi vaihtoehdon erittäin hyvä. 9 % vastaajista 

valitsi vaihtoehdon en osaa sanoa. (Kuvio 14). 

 

 

Kuvio 14. Osaaminen seurannasta neuvolassa ja äitiyspoliklinikalla. 
 

Vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia niin raskausdiabeteksen vaikutuksista 

synnytykseen kuin synnytyksen käynnistämiseenkin. Osaamisensa näissä osa-

alueissa vastaajat kokivat enimmäkseen melko hyväksi. Osaamisen synnytyksen 

käynnistämisestä koki erittäin hyväksi 5 % vastaajista ja 60 % vastaajista koki 

osaamisensa melko hyväksi. Melko huonoksi osaamisensa koki 14 % ja erittäin 

huonoksi 12 % vastaajista. Vastaukset jakautuivat hyvin samansuuntaisesti ky-

syttäessä osaamista raskausdiabeteksen vaikutuksesta synnytykseen. Melko hy-

väksi osaamisensa koki 61 % vastaajista ja melko huonoksi 19 % vastaajista. 
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Osaamisen vastasyntyneen seurannassa vastaajat kokivat enimmäkseen erittäin 

hyväksi (28 % vastaajista) tai melko hyväksi (53 % vastaajista). Synnyttäneen 

äidin seurannasta kysyttäessä vastaukset olivat melko samanlaiset kuin osaami-

nen vastasyntyneen seurannasta, 23 % vastaajista valitsi vaihtoehdon erittäin 

hyvä ja 53 % vaihtoehdon melko hyvä (Kuvio 15). 

 

 
 

Kuvio 15. Osaaminen äidin ja vastasyntyneen seurannasta synnytyksen jälkeen 

sairaalassa. 

 

Raskausdiabeteksen sairastaneen pitkäaikaisseurannasta kysyttiin osaamista 

neljällä eri osa-alueella, joita olivat sokerirasituskontrolli, muut verikokeet, paino 

ja vyötärönympärys sekä elintapaohjaus. Osa-alueiden välillä vastauksissa oli 

eroja. Sokerirasituskontrolli osa-alueessa 30 % vastaajista valitsi vaihtoehdon 

erittäin hyvä ja 46 % valitsi vaihtoehdon melko hyvä. Muihin verikokeisiin liittyvä 

osaaminen sekä painon ja vyötärönympäryksen seuraaminen koettiin pääosin 

melko hyväksi tai melko huonoksi. Osaaminen elintapaohjauksen antamisessa 

jakautui tasaisemmin eri vaihtoehtojen välille. Osaamisen elintapaohjauksessa 

koki erittäin hyväksi 25 % vastaajista, melko hyväksi 48 % vastaajista ja melko 

huonoksi 21 % vastaajista (Kuvio 16). 
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Kuvio 16. Osaaminen raskausdiabeteksen sairastaneen pitkäaikaisseurannasta. 

 

 

6.5  Hoidonohjausmenetelmät ja motivointikeinot  

 

Osaamisen motivoivan haastattelun ja näyttöön perustuvan tiedon käyttämisessä 

hoidonohjauksessa vastaajat kokivat hyvin samanlaisina. Suurin osa vastaajista 

valitsi molemmissa osa-alueissa vaihtoehdon melko hyvä ja toiseksi eniten vas-

taukseksi valittiin vaihtoehto melko huono. Vastaukset asiakkaan näkemysten 

kuuntelemisessa hoidon suunnittelussa ja asiakkaan rohkaisemisessa muutok-

seen elintavoissa olivat samansuuntaiset. Molemmissa osa-alueissa vastaajat 

valitsivat useimmin vaihtoehdon melko hyvä. (Kuvio 17). 
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Kuvio 17. Osaaminen hoidonohjausmenetelmien käytössä. 

 

Kyselyssä oli yksi avoin kysymys, missä kysyttiin motivointikeinoja raskausdiabe-

testa sairastavien hoidonohjauksessa. Tähän kysymykseen tulleet vastaukset 

analysoitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä.  

 

Vastauksista nousi esiin kolme alaluokkaa, mitkä vastasivat suoraan tutkimusky-

symykseen; ”Millaisia motivointikeinoja käytät raskausdiabetesta sairastavien 

hoidonohjauksessa?” Alaluokiksi muodostui yksilöllisten lähtökohtien ja onnistu-

misten huomioiminen, motivointikeinona äidin ja vauvan hyvinvointi sekä konk-

reettisten ohjeiden ja ohjausmateriaalien käyttö. Vastaukset jakaantuivat melko 

tasaisesti alaluokkien välillä. Useissa vastauksissa oli piirteitä useammastakin 

alaluokasta. Kaksi vastaajista oli jättänyt kohdan tyhjäksi vastaamalla – tai xx ja 

kaksi vastaajista koki tarvitsevansa lisäkoulutusta tästä aiheesta. Yksi vastaajista 

vastasi ettei osallistu hoidonohjaukseen.  

 

Yksilöllisten lähtökohtien ja onnistumisen huomioisessa esiin nousi vahvasti asi-

akkaan elämäntilanteen ja lähtötason huomioiminen sekä positiivisen palautteen 
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antaminen onnistumisista ja elintapojen hyvien puolien korostaminen ohjauk-

sessa. Motivoivaa haastattelua ja reflektoivaa keskustelua vastaajat käyttivät hoi-

donohjauksessa. Asiakkaan kanssa yhdessä tehdyt pienet osatavoitteet hoidon-

suunnittelussa nousivat tässä alaluokassa myös esiin. 

 

” Hyvän löytäminen, positiivinen kannustaminen jo tehdyistä muutoksista, 
yhdessä tavoitteiden miettiminen. Avoin ja rohkaiseva ilmapiiri.” 
 
” Nostamalla esille hyviä puolia hänen elintavoistaan. Yhdessä pohtimalla 
mietitään muutoksia terveellisempään suuntaan. Kertomalla, että pienil-
läkin muutoksilla voi olla isoja vaikutuksia loppu elämän ajaksi. Kerto-
malla, että omilla valinnoillaan voi vaikuttaa vastasyntyneen vointiin.” 

 

Motivointikeinona äidin ja vauvan hyvinvointi- alaluokassa korostui raskausdiabe-

testa sairastavan motivointi oman ja vauvan terveyteen kertomalla vaikuttamisen 

mahdollisuudesta omien valintojen kautta, niin raskausaikana, synnytyksessä 

kuin synnytyksen jälkeenkin. Vastauksissa painottui näyttöön perustuvan tiedon 

käyttö ohjauksessa ja terveydenedistämisen näkökulmaa korostettiin myös oh-

jauksessa. 

 

” Vauvan ja myös toki oman terveyden huomiointi lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä.” 
 
” Vauva on monelle paras motivaattori. Riskit herättävät, mutta ne 
eivät motivoi, kerron mitä hyvää seuraa, kun asiat ovat kunnossa.” 

 

Kolmantena alaluokkana nousi esiin konkreettisten ohjeiden ja ohjausmateriaalin 

käyttö. Vastaajat toivat esiin käyttämiään ohjausmateriaaleja, hoitopolkuja, netti-

sivuja ja muuta valmista materiaalia hoidonohjaukseen. Lisäksi vastauksissa oli 

tuotu esiin käytännönläheisiä asioita mitä on hyvä ottaa ohjauksessa huomioon. 

 

” Keskustelua, luettavia materiaaleja ja verensokerin seurantaa. 
Keskustelua asiakkaiden havainnoista ja kokemuksista kuinka ate-
riarytmi, annoskoko, eri ruoat vaikuttavat arvoihin sekä ruokavalion 
merkityksestä. Lisäksi liikunnan merkityksestä ja painonhallin-
nasta.” 
 

” Kerron, että äidin korkeat verensokerit ja runsas painon nousu kas-
vattavat syntyvän lapsen kokoa. Tämä voi vaikeuttaa raskautta ja 
synnytyksen kulkua.”   
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Raskausdiabetesta sairastavan hoidonohjaus on hyvin monipuolista ja useita asi-

oita tulee ottaa huomioon niin äidin kuin vauvankin vuoksi. Vastaajien hoidonoh-

jauksessa käyttämät motivointikeinot olivat tukea asiakkaan hyviä valintoja ja 

kannustaa sekä antaa näyttöön perustuvaa tietoa niistä muutoksista, mitkä ovat 

tarpeen raskausdiabeteksen hyvän hoidon vuoksi, huomioiden asiakkaan lähtö-

kohdat.  

 

 

6.6 Lisäkoulutustarpeet hoidonohjauksessa 

 

Kyselyssä kartoitettiin millä osa-alueilla tutkittavat kokevat tarvitsevansa lisäkou-

lutusta raskausdiabetesta sairastavien hoidonohjauksessa. Vastausohjeessa tut-

kittavia pyydettiin valitsemaan vaihtoehdoista kolme heille tärkeintä vaihtoehtoa. 

Vaihtoehtoja olivat: ruokavalio-ohjaus, verensokeriseuranta, liikuntaohjaus, insu-

liinihoito, tablettihoito, raskausdiabetesta sairastavan synnytys, raskausdiabetek-

sen vaikutukset äitiin ja lapseen, raskausdiabeteksen jälkeinen seuranta ja muu. 

Tutkittavat valitsivat vaihtoehdoista 2–8 kpl. Tämä oli mahdollista, sillä kysymystä 

ei oltu rajattu teknisesti Forms-ohjelmassa siten, että se vaatisi tai sallisi vain 

kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehtoja valittiin kaiken kaikkiaan 186 kertaa, mikä on 

edellä esitetystä syystä suurempi kuin vastaajien lukumäärä kerrottuna kolmella 

(171).  

 

Vastaukset jakautuivat eri vaihtoehtojen välille siten, että eniten vastaajat kokivat 

lisäkoulutustarvetta insuliinihoidossa (33 vastausta), tablettihoidossa (30 vas-

tausta) ja ruokavalio-ohjauksessa (29 vastausta). Myös vaihtoehto raskausdiabe-

teksen vaikutukset äitiin ja lapseen korostui vastauksista (26 vastausta). Vaihto-

ehto muu valittiin kaksi kertaa, näissä vastauksissa toivottiin lisäkoulutusta moti-

voivassa ohjauksessa ja tietoa ohjauksen sisällöistä äitiyspoliklinikalla sekä neu-

volan ja äitiyspoliklinikan käytäntöjen yhtenäistämistä (Kuvio 18). 

 



39 

 

Kuvio 18. Vastaajien kokemat lisäkoulutustarpeet. 

 

 

6.7  Yhteenveto kyselyn tuloksista 

 

Vastaajat nostivat lisäkoulutustarpeina esille ruokavalio-ohjauksen, insuliini- ja 

tablettihoidon sekä raskausdiabeteksen vaikutukset äitiin ja lapseen. Kysymyk-

sissä, missä kartoitettiin osaamista raskausdiabetesta sairastavien hoidonoh-

jauksen eri osa-alueilla, vastaajat kokivat osaamisensa raskausdiabeteksen hoi-

toon käytettävistä lääkehoidoista ja niihin liittyvistä hoidonohjauksen osa-alueista 

keskimäärin melko huonoksi. Tämä on samassa linjassa lisäkoulutustarpeiden 

kanssa.  

 

Kysely tehtiin sekä erikoissairaanhoitoon että perusterveydenhuoltoon. Kyselyyn 

vastanneista hoitajista hieman yli puolet (56 %) työskenteli perusterveydenhuol-

lossa. Ristiintaulukointi tämänhetkisen työpaikan ja insuliinin annostelun sekä 

metformiinihoidon aloituksen välillä varmistaa, että työpaikasta riippumatta osaa-

minen koettiin melko huonoksi tai erittäin huonoksi näillä osa-alueilla (Taulukot 1 

ja 2). Ristiintaulukointi testattiin käyttämällä Pearsonin Chi-neliötestausta ja 

Mann-Whitney- testiä. Näiden testien perusteella (sig- arvo oli yli 0,05) nollahy-

poteesiksi asetettu ”Työpaikka ei vaikuta osaamiseen” tuli säilyttää ja vastahypo-

teesi ”Työpaikka vaikuttaa osaamiseen” puolestaan hylätä. 

29
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Lisäkoulutustarpeet 
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Insuliinin annostelu ja annoksen säätäminen / Työpaikka 

 

 

Missä työskentelet tällä hetkellä? 

Total 

Erikoissairaan-

hoito 

Perusterveyden-

huolto 

Insuliinin annostelu ja annok-

sen säätäminen 

Erittäin hyvä 1 1 2 

Melko hyvä 5 6 11 

Melko huono 11 11 22 

Erittäin huono 8 12 20 

En osaa sanoa 0 2 2 

Total 25 32 57 

 

Taulukko 1. Insuliinin annostelu vs. työpaikka 

 

 

Metforminin käytön aloitus/ Työpaikka 

   

 

Missä työskentelet tällä hetkellä? 

Total 

Erikoissairaan-

hoito 

Perusterveyden-

huolto 

Metforminin käytön aloitus Erittäin hyvä 1 0 1 

Melko hyvä 3 1 4 

Melko huono 7 16 23 

Erittäin huono 13 12 25 

En osaa sanoa 1 3 4 

Total 25 32 57 

 

Taulukko 2. Metforminin käytön aloitus vs. työpaikka 

 

Kyselyn tulosten mukaan vastaajat kokivat osaamisensa raskausdiabeteksen 

vaikutuksista äitiin, sikiöön ja vastasyntyneeseen melko hyväksi. Siitä huolimatta 

vastaajat kokivat tarvetta lisäkoulutukselle tästä aiheesta. Ruokavalio-ohjauksen 

osaamisen kanssa oli havaittavissa sama ilmiö. Kyselyn tulosten mukaan vas-

taajat kokivat osaamisensa ruokavalio-ohjauksen eri osa-alueilla pääosin melko 

hyväksi. Ruokavalio-ohjaus nousi kuitenkin vastauksissa myös selkeästi lisäkou-

lutustarpeeksi. 

 



41 

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, millaisia motivointikeinoja vastaajat käyttävät 

raskausdiabetesta sairastavien hoidonohjauksessa. Tämä kysymys oli avoin ja 

vastauksien analysoinnin perusteella pääkohdiksi muodostuivat asiakkaan yksi-

löllisten lähtökohtien ja onnistumisten huomioiminen, äidin ja vauvan hyvinvointi 

motivointikeinona sekä konkreettisten ohjeiden ja ohjausmateriaalien käyttö. 

 

Kyselyn tulosten mukaan vastaajat käyttävät hoidonohjauksessa motivoivaa 

haastattelua, näyttöön perustuvaa tietoa ja reflektoivaa keskustelua. Motivointi-

keinoina raskausdiabetesta sairastavan hoidonohjauksessa he vastasivat käyt-

tävänsä äidin ja vauvan hyvinvointiin vaikuttamista raskausdiabeteksen hyvällä 

hoidolla. Hyvin monessa vastauksessa korostettiin hoidonohjauksen lähtevän 

asiakkaan lähtökohdista sekä korostettiin myös onnistumisista annettavan posi-

tiivisen palautteen merkitystä. 
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7 KOULUTUKSEN TOTEUTUS 

 

 

7.1 Koulutuksen suunnittelu 

 

Koulutuksen suunnittelun lähtökohtana oli kyselyn tuloksista esiin nousseet lisä-

koulutustarpeet. Lisäkoulutusta vastaajat kokivat tarvitsevansa eniten raskaus-

diabetesta sairastavan ruokavalio-ohjauksesta, insuliini- ja tablettihoidosta sekä 

raskausdiabeteksen vaikutuksista äitiin ja lapseen.  

 

Koulutusjärjestelyistä olin yhteydessä Kanta-Hämeen keskussairaalan koulutus-

päällikköön ja koulutus lisättiin koulutuskalenteriin alueellisena koulutuksena, 

”Neuvolawebinaarina”. Osallistujat pääsivät ilmoittautumaan koulutukseen koulu-

tuskalenterin kautta ja saivat merkinnän lisäkoulutukseen osallistumisesta omiin 

koulutustietoihinsa. Yhteyshenkilöiden välityksellä tutkimukseen osallistuneita in-

formoitiin koulutuksen ajankohdasta ja ilmoittautumisjärjestelyistä toukokuussa 

2021 sekä uudelleen elokuussa 2021.  

 

Neuvolawebinaarin kouluttajat löytyivät Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilö-

kunnasta. Ravitsemusterapeutti luennoi raskausdiabetesta sairastavan ruokava-

liosta. Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri luennoi raskausdiabeteksen 

lääkehoidosta sekä raskausdiabeteksen vaikutuksista äitiin ja lapseen. Kätilö piti 

luennon insuliini- ja tablettihoidon ohjauksesta hoitajan näkökulmasta. Lisäksi pe-

rinatologi lupautui koulutukseen huolehtimaan vastaamisesta chat-palstan kysy-

myksiin. Luennoitsijoille lähetettiin keväällä 2021 tiivistelmä kyselyn tuloksista, 

heidän luentoaiheidensa osilta, selventämään koulutukseen osallistuvien koulu-

tustarpeita. Luennoitsijat käyttivät kyselyn tuloksia luentojen suunnittelun poh-

jana. 

 

 

7.2 Koulutuksen toteutuminen 

 

Kanta-Hämeen keskussairaalan koulutussihteeri lähetti koulutukseen ilmoittautu-

neille linkin TEAMS-kokoukseen, millä pääsi liittymään koulutukseen. Koulutuk-

seen oli kirjautuneena keskimäärin 47 osallistujaa, määrä vaihteli hieman (+/- 3 
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osallistujaa) koulutuksen edetessä. Kahden linkin takana oli useampia osallistujia 

ja näistä yhteenlaskettuna koulutukseen osallistui yhteensä 55 henkilöä. Osallis-

tujien joukossa oli lääkäreitä, kätilöitä ja terveydenhoitajia. 

 

Koulutus pidettiin 27.9.2021 klo 13–15. Koulutuksen aikataulu suunniteltiin yh-

teistyössä luennoitsijoiden kanssa ja jokaiselle koulutuksen aihealueelle järjes-

tettiin n. 30min aikaa (Liite 5). Tällä varmistettiin, että luentojen jälkeen oli riittä-

västi aikaa kysymyksille, kommenteille ja keskustelulle.  

 

Koko koulutuksen ajan osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kom-

mentoida luentoja TEAMS:n chat-palstan kautta. Keskustelu ja kommentointi oli 

hyvin vilkasta ja chat-keskustelussa nousi esiin myös tilannekatsauksia raskaus-

diabetesta sairastavien hoidosta eri kunnissa. Koulutuksen lopuksi vielä käytiin 

yhteisesti läpi keskustellen tärkeimpiä huomioita chat-palstalla esitetyistä kysy-

myksistä ja kommenteista sekä yhteenvetoa luennoista. 

 

 

7.3 Palaute koulutuksesta 

 

Koulutuksesta kerättiin palaute Microsoft FORMS-ohjelmalla tehdyllä kyselylo-

makkeella (Liite 4). Linkki tähän palautekyselyyn jaettiin koulutuksen aikana chat-

palstalla ja koulutusta seuraavana päivänä koulutussihteeri lähetti sen vielä säh-

köpostitse osallistujille. Linkki lähetettiin myös erikseen kaikille Kanta-Hämeen 

keskussairaalan synnytys ja naistentautien yksikön hoitajille, sillä kaikki koulutuk-

seen osallistuneet eivät olleet ilmoittautuneet koulutuskalenterin kautta ja siten 

heitä ei koulutussihteerin sähköposti tavoittanut. Palautelomake oli aktiivisena 

27.-30.9.2021 välisenä aikana. Osallistujille jaettiin myös luennoilla käytetyt diat 

sähköpostitse. Koulutusta ei nauhoitettu. 

 

Palautteita tuli yhteensä 22 kpl. Palautelomakkeessa oli kolme kysymystä. En-

simmäinen kysymys oli likert-asteikollinen ja kaksi muuta oli avoimia kysymyksiä. 

Ensimmäisellä kysymyksellä kartoitettiin koulutuksen onnistumista ja sitä, miten 

osallistujat kokivat saaneensa lisätietoa ja lisäosaamista raskausdiabetesta sai-

rastavien hoidossa ja hoidonohjauksessa. Myös tekniikan toimivuutta koulutuk-



44 

sen aikana kysyttiin. Tämä kysymys analysoitiin Microsoft Excel- ohjelmalla. Ky-

symysten kaksi ja kolme vastaukset analysoitiin käyttäen aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiä. 

 

Palautekyselyn perusteella osallistujat kokivat koulutuksen hyödyllisenä, 82 % 

vastaajista valitsi vaihtoehdon täysin samaa mieltä. Koulutus vastasi myös hyvin 

osallistujien odotuksia, 55 % vastasi täysin samaa mieltä ja 41 % valitsi vaihto-

ehdon jokseenkin samaa mieltä. Tekniikka toimi koulutuksen aikana vastausten 

perusteella hyvin. Osallistujat kokivat saaneensa uutta tietoa raskausdiabetesta 

sairastavan hoidosta, tästä täysin samaa mieltä oli 41 % vastaajista ja 50 % oli 

jokseenkin samaa mieltä. 9 % vastaajista oli jokseenkin eri mieltä (Kuvio 19). 

 

 

 

Kuvio 19. Sain uutta tietoa raskausdiabetesta sairastavan hoidosta 

 

Vastausten mukaan osallistujien osaaminen raskausdiabetesta sairastavan hoi-

donohjauksessa lisääntyi. Täysin samaa mieltä oli 36 % vastaajista ja 55 % valitsi 

vaihtoehdon jokseenkin samaa mieltä. 9 % vastaajista valitsi vaihtoehdon jok-

seenkin eri mieltä (Kuvio 20). Kukaan vastaajista ei valinnut täysin erimieltä tai 

en osaa sanoa- vaihtoehtoja, missään kysymyksen viidestä osa-alueesta. 
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Kuvio 20. Osaamiseni lisääntyi raskausdiabetesta sairastavan hoidonohjauk-

sessa. 

 

Lisäkoulutustarpeita kysyttäessä vastaajat nostivat useimmin esiin ruokavalio-

ohjauksen ja koulutuksen raskausdiabetesta sairastavan jatkohoidosta synnytyk-

sen jälkeen. Ravitsemuksesta lisäkoulutusta toivottiin monessa vastauksessa. 

Erityisesti vastauksista nousivat esiin motivointi oikeaan ravitsemukseen, painon-

hallintaan sekä liikuntaan. Palautteiden mukaan tarvetta olisi myös saada lisä-

koulutusta syömishäiriöistä kärsivien asiakkaiden hoidonohjauksessa, ja vastaa-

jat kaipasivat käytännön esimerkkejä ruokavalinnoista. 

 

” Ravitsemusasiat kiinnostaisivat lisää. Täsmäneuvoja tilanteisiin 
”mitä voin syödä”, lisäksi miten ottaa syömishäiriöiset ohjannassa 
huomioon…” 

 

Yhtenäisten ohjeiden ja asiakkaille jaettavien materiaalien päivittäminen sekä 

koulutus raskausdiabetesta sairastavan jatkohoidosta synnytyksen jälkeen nousi 

selkeänä lisäkoulutustarpeena esiin. Vastauksissa tuotiin esiin se, että yhtenäis-

tämällä ohjeita perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ja selkiyttä-

mällä synnyttäneiden hoitopolkua perusterveydenhuollon puolella pystyttäisiin 

paremmin takaamaan laadukas asiakasohjaus myös synnytyksen jälkeen. Oh-

jauksen kehittämiseksi vastauksissa tuli esiin myös toive konkreettisista ohjeista 

ja esimerkiksi tarkoitetusta, videoidusta, ohjaustilanteesta. 

 

” Kättä pidempää käytännön ohjaustyöhön neuvolassa, yhtenäisiä 
käytäntöjä alueellisesti.” 
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” Synnyttäneiden jatkohoito on haaste, johon täytyisi olla selkeä malli 
avoterveydenhuollon puolella (kuka hoitaa ja miten?)” 

 

Raskausdiabetesta sairastavan synnytyksen hoidosta toivottiin myös lisäkoulu-

tusta. Erityisesti lisäkoulutustarpeena nousi esiin insuliinihoitoisen raskausdiabe-

testa sairastavan synnytyksen käynnistäminen, synnytyksen hoito ja insuliinihoito 

tässä yhteydessä.  

 

Osassa vastauksista ei ollut selkeää tarvetta lisäkoulutukselle tai selvää aihealu-

etta lisäkoulutukselle ei nimetty. Näissä vastauksissa annettiin palautetta koulu-

tuksesta yleisesti. Koulutusta kuvattiin kattavaksi ja hyvin järjestetyksi. Lisäkou-

lutusta ja kertausta toivotiin aina tarpeen mukaan sekä hoitokäytäntöjen päivitty-

essä. Vastauksissa nostetiin esiin myös hoitohenkilökunnan kokonaisvaltaisempi 

lisäkoulutustarve.  

 

” Lisää asiaan koulutettuja kätilöitä/ terveydenhoitajia. Olisi tosi hyvä, 
jos joka neuvolassa olisi vähintään yksi DM hoitaja. Asiakkaat liha-
vampia ja haitat lisääntyvät.”  

 

Vastaajat antoivat koulutuksesta positiivista palautetta ja parannusehdotuksia 

sekä koulutuksesta että työjärjestelyistä koulutuksen aikana. Positiivisessa pa-

lautteessa kiiteltiin ammattitaitoisia ja selväsanaisia esittäjiä. Kiitosta sai myös 

chat-palstalle erikseen järjestetty vastaaja. Tämä koettiin käytännöllisenä ja help-

pona tapana saada lisää tietoa, ilman vaikutusta muun koulutuksen etenemiseen. 

Kaiken kaikkiaan sekä aihetta että toteutusta pidettiin hyvinä ja koulutuksen pi-

tuutta sopivana. 

 

 ”Erinomaista työtä jälleen, hyvä webinaari.” 

 
”Hyvä ja mielenkiintoinen koulutus, kouluttajat olivat selkeäsanaisia 
ja osasivat asiansa. Kiva kun oli varattu kunnolla aikaa, pidempään-
kin olisi varmaan mennyt.” 

 

Parannusehdotuksina osallistujat esittivät luentodiojen lähettämistä ennakkoon 

osallistujille sekä webinaarin nauhoittamista.  
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”Diat olisi hyvä saada etukäteen, niin voisi täydentää webinaarin 
edetessä omia muistiinpanoja sinne. Olisiko webinaarien nauhoitus 
mahdollista, toisinaan asiakastyötä päällekkäin.” 

 

Vastauksissa tuli voimakkaasti esiin koulutuksen huomioiminen työajassa ja se, 

että koulutukseen osallistujille tulisi mahdollistaa hyvä oppimiskokemus ja osal-

listuminen koulutukseen työnantajan toimesta. Käytännön keinoina vastauksissa 

tuli esiin ajanvarauskirjojen sulkeminen koulutuksen ajaksi sekä se, että koulu-

tukseen osallistujia ei laskettaisi työvahvuuteen koulutuksen aikana. 

 

” Työnantajan taholta olisi mukavaa, jos järjestettäisiin kiireetön ajan-
kohta (”päästäjiä”) työvuoroon, niin että voisi keskittyä koulutukseen. 
Toisaalta oli mukava, kun koulutus pyöri taustalla, niin pystyi oman 
työtilanteen mukaan osallistumaan. Teams yms. hyvä ja matalan 
kynnyksen tapa järjestää koulutuksia!” 
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8 POHDINTA 

 

 

8.1 Opinnäytetyön eettisyys  

 

Opinnäytetyön jokainen vaihe on tehty huolellisesti ja hyvän tieteellisen käytän-

nön ohjeita noudattaen. Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä asioita ovat tutki-

muksen toteuttaminen huolellisuutta ja tarkkuutta sekä tutkimukseen soveltuvan 

tiedeyhteisön toimintatapoja noudattaen. Tutkimukseen liittyvä tiedonhankinta 

sekä tutkimus- ja arviointimenetelmät tulee olla eettisesti hyväksyttyjä ja tutki-

musta tehdessä sekä tuloksia julkaistessa tulee noudattaa avoimuutta sekä vas-

tuullisuutta. Tutkimukseen osallistuvia tulee informoida tutkimuksen tarkoituk-

sesta, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja siitä, että heillä on 

mahdollisuus keskeyttää osallistuminen milloin tahansa. Tutkijan tulee huolehtia 

tutkittavien anonymiteetin säilymisestä tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Lähde-

merkinnät tulee tehdä hyvä tieteellisen käytännön mukaisesti. Tutkimus tulee 

suunnitella, siihen tulee hankkia asianmukaiset tutkimusluvat, toteuttaa ja rapor-

toida tieteellisen tiedon vaatimusten mukaan. (Kohonen, Kuula-Luumi & Spoof 

(toim.) 2019, 7–8, 12–13; Varantola ym. 2013, 6–7) 

 

Opinnäytetyö suunniteltiin huolellisesti hyvän tieteellisen käytännön sääntöjä 

noudattaen ja ohjaava opettaja hyväksyi tutkimussuunnitelman ennen palaveria 

työelämän edustajan kanssa. Opinnäytetyöstä tehtiin sopimus Kanta-Hämeen 

keskussairaalan, Tampereen ammattikorkeakoulun ja opinnäytetyön tekijän kes-

ken. Tämä jälkeen opinnäytetyölle haettiin tutkimusluvat Kanta-Hämeen keskus-

sairaalasta ja kaikista tutkimukseen osallistuvista kunnista, jokaisen omia tutki-

muslupakäytäntöjä noudattaen. Opinnäytetyöntekijä on työsuhteessa Kanta-Hä-

meen keskussairaalaan, mutta opinnäytetyöhön liittyviä sidonnaisuuksia tai eril-

listä rahoitusta opinnäytetyöhön opinnäytetyöntekijä ei saanut. Työaikaa opin-

näytetyöhön käytettiin ainoastaan koulutuksen pitämiseen kulunut aika.  

 

Tutkittaville lähetettiin kyselylomakkeen mukana tutkimustiedote (Liite 2), missä 

kerrottiin tutkimuksesta ja tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta. 

Vastaamalla kyselyyn tutkittava antoi suostumuksensa tutkimukseen osallistumi-

seen ja vastausten käyttämiseen tässä tutkimuksessa. Maininta suostumuksesta 
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tutkimukseen osallistumiseen oli tutkimustiedotteessa. Tutkittavien anonymitee-

tista pidettiin tarkasti huolta tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Opinnäytetyön kyse-

lylomakkeen linkki muodostettiin siten, että tutkijalle ei välittynyt vastaajan säh-

köpostiosoitetta tai muuta identifioivaa tietoa. Yksittäisiä vastaajia ei pystynyt tun-

nistamaan vastauksista tai analysoiduista tuloksista. Kyselyn tuloksia käytettiin 

koulutuksen järjestämisen lähtökohtana. Opinnäytetyön tutkimusmateriaali säily-

tettiin vain tutkijan tietokoneella salasanojen takana ja hävitetään opinnäytetyön 

valmistuttua. Valmis raportti opinnäytetyöstä julkaistaan Theseus-tietokannassa.  

 

 

8.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Opinnäytetyön tutkimusaineisto käsiteltiin kokonaisuudessaan ja tarkasteltiin ob-

jektiivisesti tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden varmistamiseksi. Hyvän 

tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen tulokset raportoitiin avoimesti ja re-

hellisesti sekä huolellisesti. (Varantola ym. 2013, 6–7). Tulosten tulkinnassa on 

tärkeää avoimesti kertoa mihin päätelmät perustuvat ja tutkijan tulee pystyä arvi-

oimaan tuloksia objektiivisesti sekä viemään tuloksia tarvittaessa teoreettisen tar-

kastelun tasolle luotettavuuden ja eettisyyden varmistamiseksi (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2004, 216–219).  

 

Validiteetin ja reliabiliteetin toteutumista opinnäytetyössä tulee arvioida. Validi-

teetilla kuvataan tutkimuksen pätevyyttä eli miten tutkimuksella onnistutaan mit-

taamaan sitä mitä halutaan tutkia. Toisin sanoen tutkimuksen validiteetti on hyvä 

silloin kun tutkimuksen tulokset vastaavat tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä ja 

tulkintoja. Reliabiliteetilla tarkoitetaan puolestaan tutkimustulosten toistettavuutta 

ja pysyvyyttä. Tutkimuksen reliabiliteettia pidetään hyvänä silloin, kun aineiston 

keruu on systemaattista, johdonmukaista ja tarkkaa. Tutkimustuloksia ei siis ole 

saatu sattuman seurauksena, vaan tutkimusaineisto on kerätty järjestelmällisesti, 

esimerkiksi mittaukset ja kyselyt on tehty kaikille tutkittaville samalla tavalla. 

(Vilkka 2007, 149–151; Vilkka 2015, 193–194.)   

 

Tämän opinnäytetyön tulokset eivät ole myöhemmin toistettavissa, sillä kyseessä 

on vastaajien sen hetkinen arvio omasta osaamisestaan. Kyselyllä selvitettiin tut-

kittavien osaamistilanne ja mistä aiheista he kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta. 
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Koulutuksen jälkeen koulutukseen osallistuneille jaettiin palautekysely. Palaute-

kyselyn avulla selvitettiin, millaiseksi osallistujat kokivat koulutuksen, saivatko 

osallistujat lisää tietoa raskausdiabetesta sairastavien hoidosta ja toiko koulutus 

heille lisäosaamista. Palautekyselyssä selvitettiin myös lisäkoulutus- ja jatkoke-

hitystarpeita. Opinnäytetyön reliabiliteettia voi pitää hyvänä, sillä tutkimukseen 

otettiin mukaan kaikki tutkimukseen osallistuvissa yksiköissä työskentelevät hoi-

tajat ja tutkimus toteutettiin kaikille tutkittaville samalla tavalla. Tutkimusaineistoa 

analysoitaessa käytettiin huolellisuutta ja asiaan kuuluvia menetelmiä. Määrälli-

set aineistot analysoitiin tilasto-ohjelmien avulla ja laadulliset aineistot aineisto-

lähtöisellä sisällönanalyysillä. Kyselyn tuloksia käytettiin koulutuksen järjestämi-

sen lähtökohtana ja koulutuksesta kerätty palaute analysoitiin myös asiaan kuu-

luvilla menetelmillä. Opinnäytetyön kaikki vaiheet raportoitiin avoimesti ja huolel-

lisuutta noudattaen. Raportissa on nähtävissä opinnäytetyön eteneminen toimin-

tatutkimukselle ominaisesti vaiheittain sekä tutkijan aktiivinen osallistuminen pro-

sessiin.  

 

Opinnäytetyön kokonaisluotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon sekä 

tutkimuksen validiteetti että reliabiliteetti. Lisäksi luotettavuuteen vaikuttaa tutki-

muksen huolellinen suunnittelu ja hyvin määritellyt tutkimusongelmat- ja kysy-

mykset. Tutkimukseen tulee määritellä ja valita huolellisesti sopiva tutkimusotos, 

aineiston keräämistapa sekä analyysimenetelmät. Tutkijan tulee huolehtia myös 

esimerkiksi kyselylomakkeen esitestaamisesta toimivuuden ja ymmärrettävyy-

den varmistamiseksi. (Vilkka 2007, 152–153.) Opinnäytetyössä käytetyn kysely-

lomakkeen toimivuus testattiin ennen varsinaista tutkimusta hoitotyön ammatti-

laisilla, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Opinnäytetyö eteni tutkimussuun-

nitelman mukaisesti ja raportissa on esitetty opinnäytetyön kaikki vaiheet sekä 

kyselyn tulokset avoimesti. Tulokset on analysoitu luotettavasti ja niitä on tarkas-

teltu objektiivisesti. Kyselyn tulosten pohjalta on esitetty jatkokehitystarpeita. 

Opinnäytetyön kokonaisluotettavuutta voi pitää hyvänä. 

 

 

8.3 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Kyselyn tulosten mukaan hoitajat kokivat eniten tarvetta saada lisäkoulutusta ruo-

kavalio-ohjauksesta, lääkehoidosta sekä raskausdiabeteksen vaikutuksista äitiin 
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ja lapseen. Nämä kolme aihealuetta nousivat koulutuksen luentojen aiheiksi. Ky-

selyn tulosten mukaan erityisesti raskausdiabeteksen hoitoon käytettävän lääke-

hoidon ja siihen liittyvän hoidonohjausosaamisen vastaajat kokivat melko huo-

noksi. Kyselyn tulosten mukaan vastaajien osaaminen oli melko hyvä ruokavalio-

ohjauksesta ja raskausdiabeteksen vaikutuksista äitiin ja lapseen. Melko hyvästä 

osaamisesta huolimatta vastaajat kokivat näissä osa-alueissa olevan tarvetta li-

säkoulutukselle.  

 

Kyselyn tulokset olivat koulutuksen suunnittelun lähtökohta ja luennoitsijoille lä-

hetettiin heidän luentoihinsa liittyvät kyselyn tulokset nähtäville. Luennoitsijat 

käyttivät niitä apuna suunnitellessaan luentoja. Kyselyn tulokset otettiin kokonais-

valtaisesti huomioon ja koulutuksella vastattiin lisäkoulutustarpeisiin. Erityisesti 

kyselyn tuloksista korostunut lääkehoidon ja siihen liittyvän hoidonohjausosaami-

sen kokeminen melko huonoksi huomioitiin koulutuksessa pitämällä lääkehoi-

dosta sekä lääkärin että hoitajan luennot.  

 

Koulutuksesta kerätyn palautteen mukaan osallistujat kokivat koulutuksen kaiken 

kaikkiaan hyödyllisenä ja osaamista lisäävänä. Toteutustapa etäyhteydellä oli toi-

miva ja mahdollisti osallistujien joustavan läsnäolon ja osallistumisen koulutuk-

seen omilta työpisteiltään, ilman yhteisiin koulutustiloihin siirtymiseen kuluvaa ai-

kaa. Palautteiden mukaan osalla osallistujista oli päällekkäistä asiakastyötä kou-

lutuksen kanssa. Osa vastaajista oli kokenut tämän päällekkäisyyden negatiivi-

sena, koska he eivät olleet kyenneet osallistumaan koulutukseen täysipainoi-

sesti. Terveydenhuoltolaissa ja laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä sää-

detään täydennyskoulutusvelvollisuudesta ja jatkuvasta ammatillisesta kehittymi-

sestä. Näissä laeissa säädetään paitsi se, että terveydenhuollon ammattihenkilö 

on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan, niin myös se, että 

työnantajan tulee luoda edellytykset työntekijöiden osallistumiselle tarvittavaan 

ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Työnantajan tulee myös huolehtia, että 

työntekijät osallistuvat riittävästi täydennyskoulutuksiin, työn sisällön ja vaativuu-

den mukaan. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 30.12.2015/1659 18 §; 

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 5§.)  

 

Parannusehdotuksena palautekyselyn vastauksissa mainittiin koulutuksen tallen-

taminen. Koulutuksen tallentaminen mahdollistaisi sen, että koulutukseen voisi 
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palata rauhallisemmassa hetkessä uudelleen. Koulutusten tallentamiseen liittyy 

monia tietoturva-asioita. Etäyhteydellä järjestettävien koulutusten nauhoittami-

nen vaatii lupia tallentamiseen sekä luennoitsijoilta että keskusteluun osallistu-

vilta henkilöiltä. Koulutuksen tallentaminen on kuitenkin mahdollista tekijänoi-

keuslain mukaan, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Tallentamiseen ja tallenteen 

käyttöön tulee olla lupa luennoitsijalta ja tallenteen käytön tulee olla rajoitettua ja 

tilapäistä. (Tekijänoikeuslaki 14.10.2005/82114§.) 

 

Palautekyselyn tulosten mukaan lisäkoulutusta kaivattiin erityisesti ravitsemuk-

sesta ja raskausdiabeteksen sairastaneiden jatkohoidosta synnytyksen jälkeen. 

Raskausdiabeteksen sairastaneiden pidempiaikainen seuranta ja jatkohoito on 

tärkeä aihe ottaa kehittämiskohteeksi valtakunnallisestikin, sillä Käypä hoito- suo-

situksen mukainen jatkohoito ei tällä hetkellä toteudu riittävästi. (Raskausdiabe-

tes: Käypä hoito 2013.; Koski & Koivusilta 2019, 5–11). 

  

Koulutusta olisi täydentänyt hoitajan luento ruokavalio-ohjauksesta, hoidonoh-

jauksen näkökulmasta. Aikataulullisista syistä johtuen hoitajan pitämä koulutus 

ruokavalio-ohjauksesta keskusteluineen ei olisi mahtunut mukaan tähän koulu-

tukseen. Seuraavia alueellisia koulutuksia suunniteltaessa tämä on tärkeä näkö-

kulma ottaa koulutuksen, kehittämispäivän tai työpajan aiheeksi. Ruokavalio-oh-

jaus on tärkeä aihe ottaa myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 

välisen yhteistyön kehittämisen aiheeksi. Yksilöllisellä, havainnollisella ja oikea-

aikaisella ruokavalio-ohjauksella on merkittävä vaikutus raskausdiabeteksen hy-

vään hoitotasapainoon ja ruokavalion laatuun. (Aro (toim.) 2007,75; Raskaus-

diabetes: Käypä hoito 2013; Korpi-Hyövälti 2012, 7, 38–44; Valkama 2019, 11–

12, 62–88). Ruokavalio-ohjaukseen keskittyvällä koulutuksella ja kehittämisellä 

olisi mahdollista yhtenäistää ohjauskäytäntöjä raskausdiabetesta sairastavien 

hoidonohjauksessa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä eri hoi-

tajien välillä.  

 

Kyselyn ja palautteen tulosten pohjalta voi päätellä, että perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä lisäävälle koulutukselle tai kehittämispäivälle 

olisi tarve. Koulutuksen aihe voisi olla ”Ruokavalion ohjaaminen raskausdiabe-

testa sairastaville”. Kyselyn tulosten mukaan vastaajien osaaminen ruokavalio-

ohjauksen eri osa-alueilla jakautui selvästi vaihtoehtojen melko hyvä ja melko 
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huono välille. Koulutuksesta saadun palautteen mukaan ruokavalio-ohjauksesta 

kaivattiin edelleen lisäkoulutusta, etenkin käytännön läheisiä vinkkejä, ohjausma-

teriaalia ja yhtenäisiä hoitolinjoja. Samansuuntaisia tuloksia on tullut esiin myös 

muissa tutkimuksissa. Yhtenäinen toimintamalli erikoissairaanhoidon ja peruster-

veydenhuollon välillä sekä havainnollistava ohjausmateriaali koetaan tärkeäksi ja 

asiakkaiden ohjausta selkiyttäväksi (Issakainen 2019, 50–51). Yhtenäisten poti-

lasohjauskäytäntöjen kehittäminen parantaa tiedonkulkua sekä lisää organisaa-

tioiden välistä yhteistyötä. Tämänkaltainen kehittämistyö vaatii onnistuakseen si-

toutumista ja motivaatiota sekä työntekijöiltä että esimiehiltä. (Lipponen 2014, 

71–72.) 

 

Palautekyselyn tulosten mukaan käytännönläheisempää ohjausmateriaalia tulisi 

kehittää ja yhteistyötä lisätä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vä-

lillä. Kehittämistyötä raskausdiabetesta sairastavien ja raskausdiabeteksen 

aiemmin sairastaneiden hoidon sekä hoidonohjauksen kehittämiseksi tulee tehdä 

niin yksiköiden sisällä kuin myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

yhteistyönä. Huomionarvoista on, että tämä käytäntöjen yhtenäistäminen nousi 

esiin jo tutkimuskyselyssä, kartoitettaessa lisäkoulutustarpeita. Väitöskirjatutki-

muksessaan potilasohjauksesta Lipponen (2014) on tuonut esiin, että kehittämis-

työtä tulisi tehdä organisaatioiden välisenä yhteistyönä potilaan palveluprosessin 

parantamiseksi. Hoitohenkilöstön ja esimiesten tulee olla sitoutunutta tähän ke-

hittämistyöhön. Lipposen mukaan kehittämistyön tulee olla suunnitelmallista ja 

tavoitteellista. (Lipponen 2014, 71–72.) Terveydenhuoltolain mukaan terveyden-

huollon toiminnan tulee perustua näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöi-

hin (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 8§). Myös lainsäädäntö tukee sitä, 

että hoitokäytäntöjen, hoitoketjujen ja yhteistyön kehittäminen on perusteltua asi-

akkaiden hoidon laadun parantamiseksi. 
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Tutkimuksen te-
kijät, vuosi, jul-
kaisukanava, 
maa 

Tutkimuksen 
tarkoitus 

Aineisto ja tutki-
musmenetelmä 

Keskeiset tulokset 

 

Auvinen, A-M. 
ym. 2020.  
Seurantatutki-
mus. Suomi 

Tutkia raskaus-
diabeteksen vai-
kutusta tyypi1 ja 
tyypi2 ilmaantu-
miseen. 

23 vuoden seu-
ranta tutkimus 
raskausdiabetek-
sen sairastaneille 
(n=391) ja sa-
malle määrälle 
verrokkeja. 
Kyselylomake. 

Tyypin 1 diabetes il-
maantui 5,4 %:lle tut-
kittavista ja tyypin 2 
diabetes 50,4 %:lle 
tutkittavista. 

Bao, W. ym. 
2014. Alkuperäis-
tutkimus. Yhdys-
vallat. 

Tutkia fyysisen 
aktiivisuuden vai-
kutusta tyypin 2 
diabetekseen sai-
rastumiseen. 

Seurantatutkimus 
vuosina 1991–
2007 aiemmin 
raskausdiabetek-
sen sairastaneille. 
N=4554 

Lisääntynyt fyysinen 
aktiivisuus vähensi 
riskiä sairastua tyypin 
2 diabetekseen ras-
kausdiabeteksen sai-
rastaneilla. 

Carolan, M. 2012. 
Laadullinen tutki-
mus. Australia. 

Tarkoitus oli tut-
kia naisten koke-
muksia raskaus-
diabeteksen oma-
hoidosta 

Laadullinen haas-
tattelututkimus 
(N=15), puo-
listrukturoitu. 

Raskausdiabetes-
diagnoosin jälkeen 
naiset kokivat käy-
neensä läpi 4 vai-
hetta. Kriisi, sopeutu-
minen, työskentely/ 
uuden oppiminen ja 
tulevaisuuteen suun-
tautuminen. Lisäksi 
viidentenä asiana 
nousi esiin kannus-
tava ympäristö 

Deirdre, K. 2012. 
Määrällinen tutki-
mus. Yhdysvallat. 

Tutkimuksen tar-
koitus oli arvioida 
terveellisen ruo-
kavalion noudat-
tamisen merki-
tystä raskaus-
diabeteksen ke-
hittymiseen. 

Määrällinen tutki-
mus, tutkittavilla 
ei aiempia sai-
rauksia tai aiem-
paa raskaus-
diabetesta. N= 
15 254. Kyselylo-
make ruokailuta-
voista. 

Terveellisen ruokava-
lion noudattaminen 
ennen raskautta vä-
hensi raskausdiabe-
teksen riskiä merkittä-
västi. 
 

Eteläinen, S: 
2021. Väitöskirja. 
Oulun Yliopisto. 
Suomi 

Väitöskirjatutki-
muksen tarkoitus 
oli selvittää miten 
Käypä hoito- suo-
situs on vaikutta-
nut raskausdiabe-
teksen yleisyy-
teen sekä äitien 
ja lasten tervey-
teen. 

Rekisteritutkimus, 
syntyneiden las-
ten rekisteritiedot 
(THL) ja laborato-
riotutkimukset 
(sokerirasituksen 
arvot). 

Käypä hoito- suosi-
tuksen myötä ras-
kausdiabeteksen seu-
lonta muuttui ja ras-
kausdiabeteksen 
esiintyvyys Suomessa 
kasvoi 24 %. Diagno-
soidut raskausdiabee-
tikot tarvitsivat har-
vemmin insuliinihoitoa 
ja lasten syntymäpai-
not olivat pienempiä. 
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Huvinen, H: 2018. 
Väitöskirja. Helsin-
gin yliopisto. 
Suomi. 

Tutkimuksen tar-
koituksena oli sel-
vittää raskauden 
aikaisen ja synny-
tyksen jälkeisen 
elintapainterven-
tion vaikutusta 
synnytyksen jälkei-
seen terveyteen 
sekä raskaus-
diabeteksen hete-
rogeenisyyttä ja 
vaikutusta tervey-
teen 5 vuotta syn-
nytyksen jälkeen. 

Väitöskirjatutki-
muksessa hyödyn-
nettiin RADIEL-
seurantatutkimuk-
sen (2008–2014) 
aineistoa 

Elintapainterventio 
jo raskausaikana 
ja synnytyksen jäl-
keen vähensi mer-
kittävästi sokeriai-
neenvaihdunnan 
häiriöitä. Yllättävä 
löydös tutkimuk-
sessa oli, että 
myös normaalipai-
noiset ja vain lie-
västi ylipainoiset 
ovat myös korke-
assa sairastumis-
riskissä sokeriai-
neenvaihdunnan 
häiriöille. 

Issakainen, M. 
2019. Hoitotieteen 
laitos. Itä-Suomen 
Yliopisto. Pro 
Gradu-tutkielma. 
Suomi. 

Tutkia terveyden-
hoitajien kokemuk-
sia ja osaamista 
raskausdiabetesta 
sairastavien ravit-
semus- ja liikunta-
ohjauksesta. Tutki-
muksen tavoit-
teena oli tuottaa 
tietoa raskaus-
diabetesta sairas-
tavien ravitsemus- 
ja liikuntaohjauk-
sen kehittämistä 
varten. 

 

Teemahaastattelut 
11 äitiysneuvolan 
terveydenhoita-
jalle. Haastattelut 
toteutettiin 2–4 hlö 
ryhmähaastatte-
luina. 
 
Laadullinen tutki-
mus menetelmä. 

Äitiysneuvolassa 
annettu ravitse-
musohjaus on mo-
nipuolista, mutta 
liikuntaohjausta on 
lisättävä. 
Terveydenhoitajat 
tarvitsevat täyden-
nyskoulutusta ja 
ohjauksessa käy-
tettävää materiaa-
lia tulee yhtenäis-
tää. 
Moniammatillista 
yhteistyötä tulee li-
sätä raskaus-
diabeetikoiden oh-
jauksen kehittä-
miseksi. 

 
Jokelainen, J. ym. 
2020. Väestöpoh-
jainen tutkimus. 
Suomi 

Tutkimuksessa 
selvitettiin muuttu-
vatko sokerirasi-
tuskokeen tulokset 
raskauden ede-
tessä. 

Väestöpohjainen 
tutkimus vuosina 
2013-2017 Etelä-
Karjalassa ras-
kaana oleville (N= 
1605). Tutkittaville 
tehtiin sokerirasi-
tuskoe alkuraskau-
dessa ja mikäli se 
oli normaali niin 
sokerirasituskoe 
uusittiin keskiras-
kaudessa. 

Tutkimus osoitti 
selviä eroja alku- 
ja loppuraskauden 
sokerirasituskokei-
den tuloksissa. Tu-
losten perusteella 
alkuraskauteen 
tarvitaan omat 
näyttöön perustu-
vat sokerirasitus-
kokeen viitearvot. 
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Koivusilta, S. ym. 
2016. Satunnais-
tettu kontrolloitu 
tutkimus. Suomi 

Tutkimuksessa 
selvitettiin voiko 
raskausdiabetesta 
ehkäistä elinta-
painterventioilla. 

Satunnaistettu 
kontrolloitu tutki-
mus N=293 ras-
kaana olevaa 
naista, joilla on 
aiemmin ollut ras-
kausdiabetes tai 
BMI on yli 30.Tut-
kittavat jaettiin in-
terventio ja kont-
rolliryhmiin. Inter-
ventioryhmälle an-
nettiin tehostettua 
ohjausta liikun-
nasta ja terveelli-
sestä ruokavali-
osta. 

Raskausdiabe-
testa esiintyi 13,9 
%:lla interven-
tioryhmässä ja 
21,6 %:lla kontrol-
liryhmässä. Inter-
ventioryhmässä 
esiintyi siis vä-
hemmän raskaus-
diabetesta ja pai-
nonnousu oli vä-
häisempää. 

Korpi-Hyövälti, E. 
2012. Itä-Suomen 
Yliopisto. Väitös-
kirja. Suomi. 

Tutkimuksessa 
selvitettiin, onko 
raskausaikana 
mahdollista toteut-
taa elämäntapa-
muutoksia ras-
kausdiabeteksen 
riskiryhmään kuu-
luvilla ja ehkäistä 
raskausdiabe-
testa. 

Väitöskirjatutki-
muksen kolme en-
simmäistä osatut-
kimusta olivat sa-
tunnaistettuja in-
terventiotutkimuk-
sia. 
Molemmissa sekä 
interventio että 
kontrollityhmässä 
oli 27 tutkittavaa 
(N= 60, molem-
mista ryhmistä 
kolme tutkittavaa 
karsiutui raskaus-
aikana pois tutki-
muksesta).  
Neljäs tutkimus on 
havainnoiva tutki-
mus, jossa tutkit-
tiin (n= 266) ras-
kausdiabeteksen 
riskiryhmään kuu-
luvien naisen osal-
listumista synny-
tyksen jälkeiseen 
glukoosirasituk-
seen.  
 
Tutkimus tehtiin 
Etelä-Pohjan-
maalla. 

Ravitsemustera-
peutin ohjauksen 
avulla naiset pys-
tyivät paranta-
maan ruokavalion 
laatua.  
 
Fysioterapeutin 
avulla naiset lisä-
sivät liikuntaa sa-
man verran kuin 
verrokkiryhmässä 
liikunnan määrä 
väheni. 
 
Glukoosirasituk-
seen osallistu-
mista synnytyksen 
jälkeen tulisi li-
sätä. Sairaalasta 
tullut kutsu glu-
koosirasitukseen 
lisäksi siihen osal-
listumista merkit-
tävästi. 

Koski, S. ja Koivu-
silta, K. 2019. 
Suomen Diabetes-
liitto ry. Valtata-
kunnallinen selvi-
tys. Suomi 

Selvittää raskaus-
diabetesta sairas-
tavien hoidon to-
teutumista ras-
kausaikana ja syn-
nytyksen jälkeen 
valtakunnallisella 
tasolla. 

 

Valtakunnallinen 
kyselytutkimus 
raskausdiabetesta 
sairastaville 
(N=104) ja hoito-
henkilökunnalle 
(N=151). 

Raskauden aikai-
nen seuranta ja 
hoito todettiin hy-
väksi, mutta syn-
nytyksen jälkeen 
seurantaa ja oh-
jaukseen ja hoito-
polkuihin tulisi jat-
kossa panostaa. 
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Lipponen, K. 
2014. Oulun yli-
opisto. Lääketie-
teellinen tiede-
kunta. Terveystie-
teiden laitos, hoi-
totiede. Väitös-
kirja. Suomi. 

Tutkimuksen tar-
koituksena on ku-
vat potilasohjauk-
sen toimintaedel-
lytyksiä erikoissai-
raanhoidossa ja 
perusterveyden-
huollossa. Lisäksi 
kuvata hoitohenki-
lökunnan koke-
muksia potilasoh-
jauksen kehittämi-
sestä. 

Tutkimus koostui 
kolmesta osatutki-
muksesta. Ensim-
mäisessä tutkittiin 
erikoissairaanhoi-
don hoitohenkilös-
töä (n= 203) ja toi-
sessa peruster-
veydenhuollon 
hoitohenkilöstöä 
(n= 377). Nämä 
tutkimukset tehtiin 
lomakekyselyllä. 
Kolmas osatutki-
mus tehtiin haas-
tattelemalla kehit-
tämistyöhön osal-
listunutta hoito-
henkilöstöä 
(n=24) 

Tutkimustulok-
sena oli, että hoi-
tohenkilöstö arvioi 
toteuttavansa hoi-
totyötä potilasläh-
töisesti, mutta oh-
jausmenetelmien 
monipuolisem-
paan käyttöön tu-
lisi kiinnittää huo-
miota ja kehittää 
ohjaukseen käy-
tettävää ajan käyt-
töä, välineistöä 
sekä ohjaustiloja. 
Kehittämistyö li-
sää yksiköiden ja 
ammattilaisten vä-
listä arvostusta, 
avoimuutta sekä 
yhteistyökykyä. 
Tiedonkulku poti-
laan hoitopolulla 
paranee myös. 

Tulokas, S., Luuk-
kala, T. ja Uotila, 
J. 2011. Alkupe-
räistutkimus. 
Suomi. 

Tutkimuksen tar-
koitus oli selvittää, 
voiko raskaus-
diabeteksen hoi-
toa tehostaa ve-
rensokerin oma-
seurannalla myös 
ruokavaliohoitoi-
silla raskaus-
diabeetikoilla. 

Prospektiivinen 
hoitotutkimus tam-
perelaisille ras-
kausdiabeetikoille 
(N=162). 

Tutkimuksen tu-
loksena oli, että 
hoidon tehoa voi-
daan parantaa 
käyttämällä veren-
sokerin omaseu-
rantaa myös ruo-
kavaliohoitoisilla 
raskausdiabeeti-
koilla 

Rönö, K. 2019. 
Helsingin yli-
opisto. Lääketie-
teellinen tiede-
kunta. Naistentau-
dit ja synnytykset. 
Väitöskirja. 
Suomi. 

Tutkimus selvitti 
sosioekonomisen 
aseman yhteyttä 
ja elintapainter-
ventioiden vaiku-
tusta raskaus-
diabeteksen il-
maantuvuuteen 

Tutkimuksessa 
käytettiin tuloksia 
kahdesta tutki-
musaineistosta 
(RADIEL ja Van-
taalla 2009–2015 
tehty rekisteritutki-
mus). 

Raskausdiabetek-
sen ehkäisy ei tu-
losten mukaan ole 
mahdollista kai-
kissa korkean ris-
kin ryhmissä, 
koska glukoosiai-
neenvaihdunnan-
häiriöitä esiintyy 
runsaasti jo alku-
raskaudessa. Al-
haisemman sosio-
ekonomisen elin-
tason ryhmässä 
elintapainterventi-
oilla on isompi 
merkitys, koska 
raskausdiabetes-
riski on heillä suu-
rempi. 
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Tertti, K. 2013. 
Turun Yliopisto. 
Väitöskirja. Suomi. 

Tutkimuksen tar-
koitus oli selvittää 
metformiinin te-
hokkuutta ja tur-
vallisuutta ras-
kausdiabeteksen 
hoidossa verrat-
tuna insuliinihoi-
toon. 

Metformiinin vai-
kutusta arvioitiin-
mittaamalla met-
formiinipitoisuuk-
sia äidistä ja napa-
nuorasta otetusta 
verinäytteestä. 
Myös istukkaa tut-
kittiin ex vivo istuk-
kaperfuusiotutki-
muksella. Tutki-
mus tehtiin Turun 
yliopistollisessa 
sairaalassa 2005–
2012, osatutkituk-
sissa I-IV oli hie-
man vaihteleva 
määrä osallistujia. 
Osatutkimus III 
koski metfominin 
kulkeutumista siki-
öön, siinä N=217. 

Insuliiniin verrat-
tuna metformin ei 
lisännyt haittata-
pahtumia äidille, 
sikiölle tai vasta-
syntyneelle. Syn-
nytystapaan met-
forminilla ei myös-
kään ollut vaiku-
tusta. 

Valkama, A. 2019. 
Helsingin yliopisto. 
Lääketieteellinen 
tiedekunta. Väitös-
kirja. Suomi. 

Tutkimuksessa 
selvitettiin elämän-
tapaintervention 
vaikutusta ruoka-
valiomuutoksiin 
sekä ruokavalion 
ja lihavuuden yh-
teyttä aineenvaih-
duntaan raskaus-
aikana. 

 

Tutkimusaineisto 
koostui RADIEL-
tutkimukseen osal-
listuneista nai-
sista.  
Osatyöt I -IV olivat 
seurantatutkimuk-
sia, tutkittavat oli 
jaettu interventio 
ja verrokkiryhmiin. 
Osatyössä I 
N=240, muissa 
N=219.  
Tutkimuksessa 
selvitettiin ryhmien 
välisiä eroja elä-
mäntapainterven-
tion vaikutusta 
ruokavalioon, liha-
vuuden merkitystä 
D-vitamiini pitoi-
suuksiin ja ras-
kausdiabetesris-
kiin, ruokavalion 
merkitystä ras-
kausdiabetesris-
kiin sekä koleste-
roliarvoihin. 

Elämäntapaoh-
jauksella todettiin 
olevan vaikutusta 
ruokavalioon ja 
ruokavalinnoilla 
puolestaan todet-
tiin vaikutusta ras-
kausdiabetesris-
kiin. 
BMI ≥ 35 ryh-
mässä todettiin, 
että raskausdiabe-
tekseen sairastu-
neilla oli alhaisem-
mat D-vitamiini pi-
toisuudet. 
Ruokavalion pa-
rempi laatu var-
haisraskaudessa 
oli yhteydessä ma-
talampaan HDL-
arvoon.  
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Vilmi-Kerälä, T. 
2018. Tampereen 
Yliopisto. Lääketie-
teen ja terveystek-
nologian tiede-
kunta. Väitöskirja. 
Suomi. 

Tutkimuksessa 
selvitettiin, onko 
raskausdiabetek-
sen jälkeinen ko-
honnut riski sydän- 
ja verisuonisai-
rauksiin osoitetta-
vissa jo muutama 
vuosi synnytyksen 
jälkeen. Myös liha-
vuuden vaikutusta 
ja MBO-diagnoo-
sin kliinistä käyttö-
kelpoisuutta arvioi-
tiin. 

Kontrollikohorttitut-
kimus tehtiin vuo-
sina 2008–2011 
Kanta-Hämeen 
keskussairaalassa. 
Tutkittaviksi valit-
tiin 240 naista, 
jotka jaettiin soke-
rirasituskokeen tu-
loksen perusteella 
kahteen ryhmään.  
Osatöissä I-III ver-
rattiin näiden ryh-
mien tuloksia ja 
osatyössä IV tutkit-
tavat ajettiin nel-
jään ryhmään. 

Raskausdiabeeti-
koilla todettiin 
esiintyvän enem-
män metabolista 
oireyhtymää ja in-
suliiniresistenssiä 
kuin verrokkiryh-
mässä. Matala-as-
teisen tulehdusre-
aktioon viittaava 
arvo oli koholla 
raskausdiabeeti-
koilla ja lisäksi 
heillä oli viitteitä 
jäykemmistä valti-
moista, kuten 
myös MBO:ta sai-
rastavilla. Lihavuus 
korosti tutkimus-
löydöksiä.   

Vounzoulaki, E., 
Khunti, K., Abner, 
S., Tan, B., Da-
vies, M. & Gillies, 
C. 2020.Iso-Britan-
nia 

Tutkimuksessa 
selvitettiin vaikut-
taako raskaus-
diabetes tyypin 2 
diabeteksen ilmen-
tymiseen myöhem-
min elämässä. 

Systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus 
ja meta-analyysi 
20 tutkimuksesta. 
Näissä tutkimuk-
sissa oli yhteensä 
1 332 373 tutkitta-
vaa sisältäen ver-
rokit. 

Keskeisin tutki-
mustulos oli, että 
raskausdiabetek-
sen sairastaneella 
on 10-kertainen 
riski sairastua tyy-
pin 2 diabetekseen 
myöhemmin elä-
mässään. 

Zhang, M., Zhou, 
Y., Zhong, J., 
Wang, K., Ding, Y. 
& Li, L. 2019. 
Kiina. 

Tutkimuksessa 
vertailtiin eri mai-
den kriteereitä ja 
hoitosuosituksia 
raskausdiabetek-
sesta. 

14 dokumenttia 
analysoitiin ja tau-
lukoitiin ja kaikki-
aan 361 alkupe-
räistä hoitosuosi-
tusta arvioitiin. 

Eri hoitosuosituk-
sissa oli ristiriitai-
suuksiakin, mutta 
pääosin yhtäläi-
syyttä löytyi tutki-
mustavassa ja tul-
kinnassa. 
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Liite 2 Tutkimustiedote  
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Liite 3. Kyselylomake 
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Liite 4. Palautelomake 
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Liite 5. Koulutuksen ohjelma  

 

 

 


