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Tämä	opas	on	tehty	auttamaan	sinua	synnytyksen	jälkeisessä	fyysisessä	palautu‐
misessa.	Oppaan	tarkoituksena	on	ohjata	keskivartalon	harjoittelua	lihaskunnon	
harjoittelun	ja	vauvan	hoitoasentojen	huomioimisen	avulla.	
	

Lantion	ja	selän	asennon	tunnistaminen		
	
Selkärangan	luonnollisessa	asennossa	selkärangassa	on	loivan	S‐kirjaimen	muo‐
toinen	kaari,	 kuten	 alla	 oleva	 kuva	havainnollistaa.	Hyvässä	 selkärangan	 asen‐
nossa	lihakset	voivat	toimia	normaalisti	ja	pääsevät	suorittamaan	omaa	työtään	
eivätkä	selkälihakset	ylikuormitu	ja	kipeydy.		
	
Raskauden	aikana	lannerangan	notko	voi	kasvaa	liian	suureksi,	jolloin	selän	hy‐
vinvointi	vaarantuu.	Siksi	selkärangan	normaalia	asentoa	on	tärkeää	havainnoida	
ja	tarvittaessa	harjoitella	heti	synnytyksen	jälkeen.	Harjoittelussa	ensisijaisen	tär‐
keää	on	lantion	asennon	tunnistaminen	ja	korjaaminen,	sillä	kun	lantiosi	on	oike‐
assa	 asennossa,	 selkäsi	 luonnollinen	 asento	 mahdollistuu.	 Lantion	 normaali	
asento	näkyy	seuraavalla	sivulla	olevassa	kuvassa	viivojen	avulla	havainnollistet‐
tuna.		
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Lantion	asennon	tunnistamisohje	
	

Ohje	1:	

1. Asetu	sivuttain	peilin	eteen	ja	aseta	sormesi	lantion	etupuolelle	terävältä	tun‐
tuvaan	kärkeen	(kohta	1).		

2. Vie	toista	kättäsi	lantion	harjua	pitkin	kohti	selkää	ja	aseta	sormesi	selän	puo‐
lelle,	lähelle	ristiluuta,	toisen	terävän	kohouman	päälle	(kohta	2).		

3. Tarkista	asettuvatko	sormesi	suurin	piirtein	samalle	vaakasuoralle	viivalle	si‐
ten,	että	kohta	2	on	vain	hieman	ylempänä	kuin	kohta	1.	

4. Korjaa	tarvittaessa	lantiosi	asentoa	kallistamalla	lantiota	(yleensä)	taaksepäin,	
kuin	laittaisit	kuviteltua	häntää	jalkojesi	väliin.		

TAI	

Ohje	2:	

1. Asetu	sivuttain	peilin	eteen	ja	aseta	kätesi	kohtiin	1	ja	3	(häpyluu).		
2. Katso	peilistä	miten	kohdat	asettuvat	kuvassa	näytettyyn	punaiseen	pystysuo‐
raan	viivaan	nähden.	Huomaa,	että	häpyluun	päällä	oleva	pehmytkudos	voi	an‐
taa	väärän	kuvan,	joten	paina	reippaasti	kohti	luuta	saadaksesi	oikean	tulok‐
sen.		

3. Korjaa	tarvittaessa	lantiosi	asentoa	kallistamalla	lantiota	(yleensä)	taaksepäin,	
kuin	laittaisit	kuviteltua	häntää	jalkojesi	väliin.	

Huomioi	lantiosi	asentoa	päivän	mittaan	ja	korjaa	asento	tarvittaessa.	Pitkäaikai‐
nen	 tietoinen	harjoittelu	 tuottaa	 tulosta	 ja	omaksut	paremman	 lantion	 ja	selän	
asennon.	Raskauden	aikaisen	asennon	muutoksen	takia	lanneselän	lihakset	sekä	
lonkankoukistajat	monesti	 saattavat	 kiristyä	 ja	 pakara‐	 sekä	 vatsalihakset	 hei‐
kentyä.	Näistä	johtuen	hyvän	asennon	ylläpito	voi	alkuun	olla	vaikeaa,	mutta	hel‐
pottuu	harjoittelun	myötä.	 	
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Lantionpohjalihakset	
	

	
Lantionpohjalihakset	ovat	joutuneet	kovalle	koetukselle	raskauden	ja	synnytyk‐
sen	aikana.	Lantion	asennon	korjaamisen	 lisäksi	 lantionpohjalihasten	hyvä	 toi‐
mintakyky	on	edellytys	hyvälle	keskivartalon	tuelle,	kuten	ehkäisemään	virtsan‐
karkailua	sekä	tukemaan	selän	asentoa	ja	kannattelemaan	lantion	elimiä.	Lanti‐
onpohjalihasten	kuuluu	aktivoitua	päivän	mittaan	kaikissa	toimissa,	jotka	vaati‐
vat	keskivartalon	tukea	ja	hallintaa.		
	
On	tärkeää	oppia	aktivoimaan	lantionpohjalihakset	myös	ilman	muiden	lihasten	
jännittymistä.	 	Kun	 lantionpohjalihakset	 aktivoituvat	 oikein,	 lantionpohjaan	 ei	
tule	painetta	tai	pullistumaa,	mitkä	voivat	pahentaa	oireita,	kuten	virtsankarkai‐
lua.		
	
	
Tunnistamis‐	ja	harjoitteluohje	
	
Lantionpohjalihasten	aktivoinnin	tunnistamiseen	ja	eriytyneeseen	harjoitteluun	
on	olemassa	erilaisia	tapoja.	Näitä	ovat	esimerkiksi:	
	

1. Virtsantulon	katkaiseminen.	Muista	tyhjentää	rakko	testin	jälkeen	mahdol‐
lisen	tulehduksen	ehkäisemiseksi.	
	

2. Peilin	 avulla	 lihasten	 aktivoinnin	 havainnoiminen.	 Tällöin	 peräaukon	 ja	
emättimen	tulee	hieman	nousta	ja	sulkeutua.	

	
3. Puhtaiden	 sormien	 asettaminen	 emättimeen.	 Supistuksen	 kuuluu	 tuntua	

puristuksena	sormien	ympärillä	sekä	kevyenä	imuna.		
	
Aluksi	supistuksen	kesto	voi	olla	1	s	x	5	ja	harjoitusta	suoritetaan	3	kertaa	/	päivä.	
Harjoittelun	edetessä	supistuksen	kestoa	ja	toistomäärää	lisätään	oman	edisty‐
misen	 mukaan.	 Aktivoidessasi	 vain	 lantionpohjalihaksia	 tarkkaile,	 pysyvätkö	
muut	lihaksesi	rentoina.	Lantionpohjalihasten	aktivoituessa	ei	synny	näkyvää	lii‐
kettä.		
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Yhdistelmäharjoitus	
	
	
Kun	olet	oppinut	tunnistamaan	ja	aktivoimaan	lantionpohjalihaksesi,	voit	siirtyä	
tähän	harjoitukseen.	Yhdistelmäharjoituksessa	aktivoituvat	lantionpohjalihasten	
lisäksi	mm.	syvät	vatsa‐	ja	selkälihakset	sekä	pakaralihakset.	Harjoitus	tukee	li‐
hasten	yhteisaktivaatiota	ja	parempaa	tukea.	

Asetu	koukkuselinmakuulle	tyyny	tai	pieni	pallo	polvien	välissä,	yläraajat	varta‐
lon	vierellä	tukemassa.	Aktivoi	ja	rentouta	lantionpohjalihakset	(=LP)	muutaman	
kerran	ennen	varsinaisen	liikkeen	tekemistä.		

1. Hengitä	rauhallisesti	sisään.	
2. Uloshengityksen	 aikana	 supista	 LP‐lihakset,	 käännä	 lantiota	 taaksepäin	

pyöristäen	selkää,	aktivoi	syvät	vatsalihakset	ja	nosta	lantio	ylös	lattiasta.	
Nosta	lantiota	sen	verran,	että	vartalon	linja	on	suora.	

3. Hengitä	sisään	säilyttäen	asento.	
4. Uloshengityksen	aikana	laske	lantio	alas	lähtöasentoon.		
5. Pidä	10	sekunnin	tauko	ja	toista	enintään	10	kertaa.	Voit	aloittaa	harjoitte‐

lun	pienemmillä	kesto‐	ja	toistomäärillä.	Tee	toistoja	vain	sen	verran,	kun	
lihaksesi	jaksavat	ja	lisää	harjoittelun	tehokkuutta	harjoittelun	edetessä.	
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Vatsa‐	ja	selkälihakset	
	
	
Myös	 vatsalihaksesi	 ovat	 joutuneet	
koville.	Pinnalliset	suorat	vatsalihak‐
set	voivat	olla	raskauden	myötä	eril‐
lään	toisistaan	kasvattaen	linea	alban	
leveyttä.	Jos	näin	on,	ole	tarkkana	vat‐
salihasharjoitteiden	 valinnassa.	 Eril‐
lään	olevia	suoria	vatsalihaksia	ei	tule	
harjoitella,	 jotta	 ne	 pääsevät	 rau‐
hassa	 palautumaan	 takaisin	 paikoil‐
leen.	 Liian	 aikainen	 harjoittelu	 voi	
johtaa	 välin	 pysyvään	 jäämiseen.	
Suurentunut	 väli	 voi	 vaikuttaa	 lan‐
tion	hallinnan	vaikeuden	kautta	mm.	
alaselkäkipuihin	ja	vatsan	alueeseen.		
 
 
 

Vatsalihasten	välin	testaaminen	
	
1. Asetu	koukkuselinmakuulle	alustalle	
2. Aseta	kaksi	sormeasi	sivuttain	navan	ylä‐	

tai	alapuolelle	 linea	alban	kohdalle	 (kts.	
ylempi	kuva).	Testaa	molemmat	kohdat.	

3. Nosta	 pää	 ja	 hartiat	 ylös	 alustalta,	 kuin	
tekisit	vatsarutistusta	ja	tunnustele	väliä.	

4. Jos	 pystyt	 asettamaan	 leveyssuunnassa	
yli	 kaksi	 sormea	 suorien	 vatsalihasten	
väliin	 tai	 näet	 vatsalihasten	 keskikoh‐
dassa	 ylöspäin	 kohoavan	 pullistuman,	
vatsalihaksesi	eivät	ole	vielä	palautuneet.	
ÄLÄ	 aloita	 vatsarutistuksia	 vielä,	 vaan	
keskity	poikittaisen	(syvän)	vatsalihaksen	tunnistamiseen	ja	harjoitteluun.	
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Keskivartalon	tukilihasten	harjoitus		
Poikittaisen	(syvän)	vatsalihaksen	tunnistamis‐	ja	kestävyysharjoittelu	
	
	

1. Asetu	koukkuselinmakuulle	alustalle	ja	paina	sormesi	lantioluiden	läheltä	vat‐
sanseinämään,	suoran	vatsalihaksen	molemmille	puolille	kuvan	osoittamalla	
tavalla.		Sormiesi	tarkoitus	on	tunnistaa	syvällä	sijaitseva	poikittainen	vatsali‐
has,	joten	sormesi	tulee	olla	suoran	vatsalihaksen	sivuilla.	Voit	tuntea	suoran	
vatsalihaksen	nostamalla	päätäsi	ja	siten	varmistua,	etteivät	sormesi	ole	sen	
päällä.		

	
2. Hengitä	ulos	keuhkot	niin	tyhjäksi	kuin	pystyt.	Tällöin	voit	tuntea	poikittaisen	

vatsalihaksen	aktivoitumisen	sormiesi	alla.	Jätä	pelkästään	tämä	pieni	jännitys	
hengittäen	samalla	normaalisti.	Pidä	jännitys	noin	10	s	 ja	rentouta	lihas	sen	
jälkeen	hallitusti.	Pidä	10	s	tauko	ja	toista	enintään	10	kertaa.	Tee	toistoja	vain	
sen	verran,	kun	lihaksesi	jaksavat	ja	lisää	vähitellen	harjoittelun	tehokkuutta.	

	
Oikeanlainen	 aktivaatio	 tuntuu	 hitaasti	 kehittyvänä,	 syvänä	 lihasjännityksenä.	
Vääränlaisen	lihasaktivaation	huomaat	pinnallisten	vatsalihasten	jännittymisenä,	
lantion	kallistumisena	tai	selän	kaareutumisena	alustaa	vasten.	Tällöin	työtä	te‐
kevät	pinnalliset	vatsalihakset.	Väärin	tehty	harjoitus	ei	 tuota	 tulosta	poikittai‐
sessa	vatsalihaksessa.	
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Poikittaisen	vatsalihaksen	vahvistamisharjoitus	
	
Kun	olet	oppinut	tunnistamaan	ja	aktivoimaan	poikittaisen	(syvän)	vatsalihak‐
sen,	voit	lisätä	harjoittelusi	tehoa.	
	

1. Asetu	 nelinkontin	 alaraajat	 lonkka‐	 ja	 polvinivelistä	 noin	 90	 asteen	 kul‐
massa	lantionlevyisessä	haara‐asennossa	ja	yläraajat	hartioiden	leveydellä	
suoraan	olkapäiden	alla.	

2. Huomioi,	 että	 selässä	pysyy	 luonnollinen	asento	 (ei	 liian	 suora	 eikä	kaa‐
reva)	ja	pää	on	rangan	jatkeena.	

3. Vie	toinen	käsi	vatsanpäälle	ilman,	että	selän	asento	muuttuu.	
4. Vedä	napaa	kevyesti	kohti	selkärankaa	vatsan	irrotessa	hieman	kädestä.	
5. Pidä	jännitys	muutaman	sekunnin	ja	rentouta.	Toista	10	kertaa	x	3	sarjaa.	

	
	
Aseta	polvien	alle	 tyyny,	viltti	 tai	 jumppamatto,	 jos	asento	tuntuu	polvissa	 ikä‐
vältä.			
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Lihashuolto	
	
	
Hyvän	ryhdin	ja	asennon	hallintakyky	edellyttää	lihasten	ja	nivelten	hyvää	liikku‐
vuutta,	venyvyyttä	ja	kykyä	palautua	nopeasti	normaalipituuteensa.	Kiristyneet	
lihakset	ylläpitävät	vartalon	vääriä	asentoja.	Väärät	asennot	sekä	jatkuva	jännitys	
haittaavat	verenkiertoa	ja	väsyneet	ja	kireät	lihakset	altistavat	rasitusvammoille	
ja	loukkaantumisille.		
	
Venyttely	 laukaisee	 stressiä	 sekä	 vahvistaa	 lihaksia	 ja	 auttaa	 lihaksia	 palautu‐
maan	 normaaliin	 pituuteensa.	 Venyttely	 tehostaa	 lihasten	 verenkiertoa	 ja	 no‐
peuttaa	niiden	aineenvaihduntaa	kudosten	saadessa	tarvitsemansa	nesteet	ja	ra‐
vinteet.			
	
Synnytyksen	jälkeen	keho	erittää	vielä	noin	3	kuukautta	relaksiinihormonia,	joka	
löystyttää	nivelsiteitä	ja	jänteitä.	Relaksiini	aiheuttaa	venähdysvaaran,	jonka	ta‐
kia	venyttelyä	ei	saa	tuona	aikana	viedä	äärirajoille	asti.		
	
Raskauden	aikana	mm.	lonkan	koukistajat	ja	selän	ojentajat	altistuvat	kiristymi‐
selle.	Oppaassa	olevien	venytysten	lisäksi	on	hyvä	venytellä	koko	kehoa	kokonais‐
valtaisesti	hyvän	asennon,	aineenvaihdunnan	ja	palautumisen	tukemiseksi.	
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Lonkan	koukistajien	venytys	
	

1. Vie	toinen	jalka	eteen	ja	toinen	taakse	siten,	että	
jalkaterät	ja	lantio	osoittavat	eteenpäin.	Ota	tu‐
kea	seinästä	tarvittaessa.	

2. Käännä	lantiota	taaksepäin	(ikään	kuin	laittaisit	
häntää	 koipien	 väliin).	 	Asento	 venyttää	 taim‐
maisen	jalan	lonkankoukistajia.	

3. Tehosta	 venytystä	 koukistamalla	 etummaista	
jalkaa.		

4. Pysy	venytyksessä	30	sekuntia,	koska	tarkoituk‐
sena	 on	 pidentää	 kiristynyttä	 lihasta.	 Toista	
sama	toiselle	puolelle.		

 

 

Alaselän	venytys	
	
Selinmakuulla	 tehty	 venytys	 on	 selän	 kannalta	 suositeltavin,	 sillä	 välilevyjen	
paine	on	tällöin	matalin	eikä	nikamien	etuosaan	kohdistu	painovoimasta	johtuvaa	
kuormitusta.		

1. Asetu	selinmakuulle	esimerkiksi	sohvan	eteen	ja	nosta	jalat	sohvalle	siten,	
että	takapuoli	koskettaa	sohvan	reunaa	ja	lonkat	sekä	polvet	ovat	n.	90	as‐
teen	kulmassa.	Tämä	mahdollistaa	lanneselän	rentoutumisen	kohti	alustaa.		

2. Hengitä	nenän	kautta	sisään,	jolloin	rintakehä	laajenee.	Anna	uloshengityk‐
sen	virrata	vapaasti	ulos.		

3. Tarvittaessa	voit	laittaa	lannenotkon	alle	pyyherullan	tai	pienen	tyynyn.



    

12	
	

Ergonomia	lapsenhoidossa	
	

Lapsen	nostaminen	
	
Hyvässä	 nostoasennossa	 säilytät	 selän	 luonnollisen	 linjauksen.	 Tällöin	 selkä	 ei	
pyöristy	eikä	ole	 liian	suora,	vaan	loivan	S‐kirjaimen	muoto	säilyy.	Nostaessasi	
vauvaa	alustalta,	käytä	nostamiseen	vahvoja	jalkojesi	lihaksia	koukistamalla	pol‐
vista	niin	paljon	kuin	on	tarpeellista.	Turvaa	myös	selkäsi	hyvinvointi	tuomalla	
lapsi	heti	mahdollisimman	lähelle	itseäsi,	jolloin	selkälihaksiin	ja	‐rankaan	koh‐
distuva	kuormitus	pienenee.	

	

Lapsen	kantaminen	
	 	

Kuvat	havainnollistavat	hyvän	ja	huonon	kes‐
kivartalon	 tuen	 eron	 kantamisessa.	 Vasem‐
massa	kuvassa	äiti	huolehtii	selän	luonnolli‐
sesta	 linjauksesta	 ja	 tukee	 keskivartalonsa	
lasta	 kantaessaan.	 Toisessa	 kuvassa	 näkyy	
huono	 kantotyyli,	 jossa	 vatsalihakset	 eivät	
tue	asentoa	ja	lannerangan	notko	kasvaa.	Täl‐
löin	nikamat	ja	välilevyt	joutuvat	kovaan	pu‐
ristukseen.	

Aktivoi	 syvä	 vatsalihaksesi	 tukemaan	 sel‐
kääsi	 kantaessasi	 vauvaa	 ja	 huomioi	 myös	
polviesi	asento	(älä	anna	mennä	täysin	lukko‐
asentoon)	sekä	hartioidesi	rentous.	Kantaes‐
sasi	 vauvaa	 sivulla,	 vaihtele	 säännöllisesti	
puolta,	 jolla	kannat	 lastasi,	 jotta	kantamisen	
kuormitus	jakautuu	vartaloosi	tasaisesti.	



    

13	
	

Vaunujen	työntäminen	
	

Selän	terveyden	tukemiseksi	vaunujen	tulee	olla	mahdollisimman	lähellä	työntä‐
jää,	jotta	paine	lannerangan	nikamiin	ei	kasva	liian	suureksi.	Vaunujen	työntötan‐
gon	tulee	olla	siten,	että	työntäjän	kädet	lepäävät	rennosti	tangon	päällä	eivätkä	
hartiat	 nouse	 ylöspäin	 ja	 hartialihakset	 jännity.	 Erityisesti	 ylämäkiä	 noustessa	
vaunujen	työntäjän	on	aiheellista	muistaa	selän	luonnollinen	linjaus	ja	vaunujen	
pitäminen	lähellä	vartaloa.	Tällöin	voima	otetaan	vahvoista	alaraajojen	lihaksista	
ja	syvillä	vatsalihaksilla	tuetaan	selkä	luonnolliseen	asentoon.		

 
Hoitotasojen valinta 
	

Pelkkä	huonosta	asennosta	 johtuva	asentokuormitus	
voi	 aiheuttaa	 selkäkipua.	 Selkävaivat	 voivat	 kehittyä	
vähitellen,	kun	selän	kudosten	huono	kuormittuminen	
jatkuu	pitkäaikaisesti.		
	
Hoitotason	tulisi	olla	sellaisella	korkeudella,	että	väl‐
tytään	kumarilta	ja	kiertyneiltä	työasennoilta.	Noin	äi‐
din	vyötärön	korkeudella	oleva	hoitotaso	mahdollistaa	
äidin	 selän	 suoran	 asennon	 ja	 hartioiden	 rentouden	
vauvaa	hoitaessa,	jolloin	taso	ei	ole	liian	matalalla	eikä	
liian	korkealla.		
	 	

Vältä	tällaista	asentoa. Jos	vaunuja	työnne‐
tään	kaukana	edellä,	selkälihasten	ja	selkä‐
rangan	kuormitus	kasvavat	

Säilytä	hyvä	ryhti	ja	pidä	
vaunut	lähellä	vartaloa	
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Imetysasennot		

Tärkeää	imetysasennoissa	on	lapsen	hyvän	asennon	ja	imuotteen	takaamisen	li‐
säksi	äidin	symmetrinen	ja	ergonominen	asento	ja	asentojen	vaihtelevuus.	Ime‐
tyksessä	on	hyvä	käyttää	hyödyksi	imetystyynyä	tai	tavallisia	tyynyjä	tukemaan	
asento	mahdollisimman	rennoksi.	

Istuen	imettäessä	äidin	tulee	istua	istuinkyhmyjen	päällä,	hartiat	rentoina,	jalat	
tasaisesti	lattialla	ja	selkä	luonnollisessa	asennossa.	Tällöin	myös	katse	on	hyvä	
suunnata	eteenpäin,	jotta	niskaan	ei	tule	ylikuormitusta.	Kovapintainen	tuoli	on	
paras	istuinalusta	ergonomian	kannalta,	koska	tällöin	vartalon	paino	kohdistuu	
ihanteellisesti	istuinkyhmyille	eikä	lihasmassaan.	Istuinkyhmyjen	päällä	istuessa	
alaraajojen	 lihasmassa	 ja	sen	suojissa	kulkevat	veri‐	 ja	 imusuonet	sekä	hermot	
välttyvät	puristukselta	eivätkä	niiden	toiminta	ja	ravitsemus	häiriinny.		

	

	

Lisää	 erilaisia	 imetysasentoja	 löydät	 Taysista	 saatavasta	 ”Vauva	 on	 syntynyt!”		
–oppaasta.		
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