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Opinnäytetyö tehtiin vastaamaan Hyvinkään kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden tarvetta. 
Tarkoituksena oli tehdä työväline neuvoloiden terveydenhoitajille suullisen ohjauksen tuke-
miseksi. Työn tavoitteena oli vastata todelliseen tarpeeseen, sillä neuvoloilla ei aiemmin ole 
ollut vastaavanlaista ohjelehtistä käytössään. Tavoitteena oli lisäksi toimia osana terveyden 
edistämistä ja välittää kohderyhmälle tutkittua tietoa siten, että saatu tieto muuttuisi kohde-
ryhmän arjessa terveyttä tukeviksi valinnoiksi. Tämän lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli 
lisätä raskausdiabetesta sairastavien äitien tietoisuutta ja tukea heidän sairautensa omahoi-
toa. 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys käsittelee raskausdiabetesta, sairauden seurantaa ja 
hoitoa, asiakkaan ohjaamista sekä kirjallisten ohjeiden laadukasta toteuttamista. Aineistona 
käytettiin kirjallisuutta, sähköisiä lähteitä sekä kohderyhmälle suunnattua kyselyä ja palaut-
teen keruuta. Työn kirjallisessa osuudessa kuvattiin lisäksi opinnäytetyöprosessin etenemistä 
ja oman osaamisen kehittymistä.  

Opinnäytetyönä valmistuneesta ohjelehtisestä kerättiin palautetta eri tahoilta. Näiden pa-
lautteiden perusteella ohjelehtinen arvioitiin selkeäksi ja informatiiviseksi. Esille nousi myös 
raskausdiabetesta sairastavien voimakas tarve yksilölähtöiseen ohjaukseen, jossa terveyden-
hoitaja on ottanut huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti asiakkaansa tilanteen. Koh-
deryhmä toivoi terveydenhoitajilta nykyistä enemmän rohkaisua ja henkistä tukea tilantee-
seensa. 

Asiasanat: Raskausdiabetes, Omahoito, Neuvola-asiakkuus, Asiakkaan ohjaus, Kirjallinen oh-
jeistus 
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This Bachelor’s thesis was made for the maternity and child health clinic s of the city of 

Hyvinkää. The purpose of this thesis was to increase the awareness of mothers with gesta-

tional diabetes mellitus and to support the self-treatment of the disease. In addition, the 

purpose was to make a work tool for public health nurses at maternity and child health clinics 

to support their guidance. The aim of this thesis was to respond to the real need, because 

previously the maternity and child health of Hyvinkää had not had this kind of instructional 

manuals available. The aim was also be part of the health promotion and to convey the infor-

mation to this group of mothers with gestational diabetes in such a way that the knowledge 

would become health-promoting choices in their everyday life. 

The theoretical part of the thesis deals with gestational diabetes and how to treat it, as well 

as customer guidance and how to make good quality written guidance. The data consisted of 

literature and electronic sources. Also, gestational diabetes group’s feedback, and the in-

quiry that was made for them. The theoretical part of the thesis discussed the progress of the 

thesis and the development of one's own knowledge. 

The feedback from the completed functional part of the thesis was collected from different 

parties. Based on this feedback, the leaflet was assessed as clear and informative. Individual 

guidance was experienced as missing among people with gestational diabetes. The group con-

sisting of mothers with gestational diabetes wanted more encouragement and mental support 

from the public health nurses. 

 
 

Keywords: Gestational diabetes, self-care, a healthcare client, health guidance, written in-
structions 



 

 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................... 6 

2 Tarkoitus ja tavoitteet .................................................................................. 7 

3 Raskausdiabetes .......................................................................................... 7 

3.1 Raskausdiabeteksen riskit ..................................................................... 7 

3.2 Sokerirasituskoe ................................................................................. 8 

3.3 Verensokerin omaseuranta .................................................................... 8 

3.4 Ravitsemus ....................................................................................... 9 

3.5 Liikunta ......................................................................................... 11 

3.6 Lääkitys ......................................................................................... 11 

3.6.1 Tablettihoitoinen raskausdiabetes ................................................. 12 

3.6.2 Insuliinihoitoinen raskausdiabetes ................................................. 12 

3.7 Synnytyksen jälkeen .......................................................................... 12 

3.7.1 Äidin seuranta ......................................................................... 13 

3.7.2 Vauvan seuranta ....................................................................... 13 

4 Asiakkaan ohjaus ....................................................................................... 13 

5 Ohjelehtisen taustat ................................................................................... 14 

5.1 Ohjelehtisen sisältö ja toteutus ............................................................ 15 

5.2 Hyvä kirjallinen ohje ......................................................................... 16 

5.3 Keskeiset lait .................................................................................. 16 

5.4 Visuaalisuus .................................................................................... 16 

5.5 Rakenne ja kieli ............................................................................... 17 

5.6 Opinnäytetyön eteneminen ................................................................. 17 

6 Arviointi .................................................................................................. 18 

7 Itsearviointi .............................................................................................. 19 

7.1 Eettisyys ja luotettavuus .................................................................... 20 

7.2 Kehittämisehdotukset ........................................................................ 21 

Lähteet ........................................................................................................ 22 

Taulukko ....................................................................................................... 25 

Liite ............................................................................................................ 26 

 



 

1 Johdanto 

Raskausdiabeteksen esiintyvyys on lisääntymässä maailmanlaajuisesti ja näin on myös Suo-

messa. Nykyään suositellaan raskausdiabeteksen seulontakoetta kaikille odottaville äideille, 

riippumatta siitä onko riskitekijöitä tai ei. Vuonna 2010 raskausdiabetesdiagnoosin saaneita 

oli 11,2 % synnyttäjistä, kun taas vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa vastaava luku oli 17,4 % 

(Tertti, Rönnemaa 2018.) 

Tehokkaalla ohjaamisella saadaan aikaan hyviä omahoidollisia tuloksia ja näin ollen pienenne-

tään riskiä saada vakavia raskausdiabeteksesta johtuvia komplikaatioita. Näitä ovat esimer-

kiksi raskausmyrkytys, sikiön makrosomia eli suurikokoisuus sekä hartiadystokia, joka puoles-

taan tarkoittaa synnytyksessä ilmenevää komplikaatiota, jossa syntyvän lapsen hartiat jäävät 

kiinni äidin lantioon (Jensen, Ovesen, ym. 2014, 196; Tuimala, Uotila 2011.) Raskausdiabetes-

diagnoosin jälkeen odottava äiti saa neuvolakäynnillä paljon tietoa raskausdiabeteksesta ja 

sen omahoidosta; ravinnosta ja liikunnasta. Lisäksi hänelle neuvotaan verensokerin omaseu-

ranta. Ohjelehtisestä asiakas voi suullisen ohjauksen jälkeen tarkistaa ja palauttaa asioita 

mieleen oman tarpeensa mukaan. 

Hyvä hoitotasapaino on raskausdiabeetikolle erittäin tärkeä. Hyvä hoitotasapaino turvaa sekä 

vauvan, että äidin hyvinvointia. Raskausdiabeetikon riski sairastua 2. tyypin diabetekseen 

myöhemmin on tutkitusti kohonnut. Hyvällä ohjaamisella on merkitystä asiakkaan elämänta-

pavalintoihin, joilla hän puolestaan pystyy pienentämään sairastumisen riskiä (Diabetesliitto 

2018.) 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen. Opinnäytetyönä toteutettiin ohjelehtinen, joka sisältää 

tietoa raskausdiabeteksesta ja sen omahoidosta kootusti ja selkeästi. Ohjelehtinen on tarkoi-

tettu terveydenhoitajan työvälineeksi suullisen ohjaamisen tueksi. Ohjelehtinen on tervey-

denhoitajien käytössä sähköisenä ja he voivat tarpeen mukaan tulostaa sitä raskausdiabeeti-

koille.  

Yhteistyökumppanina toimi Hyvinkään kaupungin äitiys- ja lastenneuvolat. Aihe-ehdotus tuli 

neuvoloilta ja siihen tartuttiin, sillä raskausdiabetes on aiheena ajankohtainen ja kiinnostava. 

Yhteistyökumppanilla ei ole aiemmin ollut vastaavaa ohjelehtistä käytössään. 

Ohjelehtiseen kerättiin taustatietoa raskausdiabetekseen sairastuneiden vertaistukiryhmässä. 

Siellä teetetyn sähköisen kyselyn mukaan raskausdiabetesta sairastavilla odottajilla on tarve 

saada lisää tietoa sairaudesta ja konkreettisia ohjeita sen hoidosta. Vastausten perusteella 

koottiin tutkittuun tietoon perustuva ohjelehtinen. 
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2 Tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa raskausdiabeteksesta ohjelehtinen odotta-

ville äideille. Ohjelehtisen tarkoitus puolestaan on toimia työvälineenä äitiys- ja lastenneuvo-

loiden terveydenhoitajille suullisen ohjauksen tukemiseksi.  

Opinnäytetyön tavoitteena on vastata todelliseen tarpeeseen, sillä aiemmin Hyvinkään kau-

pungin äitiys- ja lastenneuvoloilla ei ole ollut vastaavaa ohjelehtistä käytössään. Ohjelehtinen 

lisää odottavien äitien ja heidän läheistensä tietoutta raskausdiabeteksesta. Tavoitteena on 

tarjota konkreettista tietoa ja ohjeita sekä motivoida, kannustaa ja tukea odottajaa sairau-

den omahoidossa. 

 

3 Raskausdiabetes 

Raskausdiabetes eli gestaatiodiabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joka ilmenee ensim-

mäisen kerran raskauden aikana. Se yleensä puhkeaa jo ensimmäisen raskauden aikana ja hä-

viää raskauden jälkeen (Ijäs 2015; Teramo, Kaaja 2011, 389.) 

Rasvamäärä kasvaa odotusaikana ja raskaushormonien määrä lisääntyy, tämän seurauksena 

insuliinin teho alkaa heiketä eli syntyy insuliiniresistenssi. Tämä tapahtuu usein toisen ras-

kauskolmanneksen aikana. Insuliini puolestaan säätelee veren sokeripitoisuutta. Jos haima ei 

tuota insuliinia odottavan äidin tarvetta vastaavasti, veren sokeripitoisuus nousee. Tätä tilaa 

kutsutaan raskausdiabetekseksi (Diabetesliitto 2018.) 

Raskausdiabetekselle altistavia tekijöitä ovat yli 40 vuoden ikä, ylipaino, suvussa oleva taipu-

mus diabetekseen, aiempi raskausdiabetes, edellisessä synnytyksessä yli 4,5-kiloinen lapsi, 

munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS) ja sokeri aamuvirtsassa (Engberg 2018.) 

Raskausdiabeetikkojen määrä on viime vuosina kasvanut. Noin 50% raskaana olevista naisista 

kuuluu riskiryhmään altistavista tekijöistä johtuen. Noin joka kymmenes odottava äiti saa ras-

kausdiabetesdiagnoosin (Diabetesliitto 2018.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen 

mukaan sokerirasituskokeen tulos oli vuonna 2016 poikkeava 17,4 %:lla synnyttäjistä (Tiitinen 

2017). 

 

3.1  Raskausdiabeteksen riskit 

Raskausdiabeteksen hoito on tärkeää sekä äidin, että vauvan terveyden ja hyvinvoinnin kan-

nalta. Hoitamattoman raskausdiabeteksen seurauksena vauvalla on huomattavasti enemmän 
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ongelmia ennen synnytystä, synnytyksen aikana sekä sen jälkeen. Tavallisin ongelma on vau-

van liiallinen kasvaminen kohdussa eli makrosomia. Tämän seurauksena vauvalle saattaa ai-

heutua loppuraskaudessa kroonista hapenpuutetta sekä synnytys voi vaikeutua vauvan hartioi-

den vaikeasta ulos auttamisesta. Vaikeasta ulos auttamisesta voi aiheutua vauvalle hartian 

hermopunoksen vammautuminen eli Erb-Duchennen pareesi. Makrosomia lisää myös keisarin-

leikkauksella syntyvien lasten määrää. (Teramo, Kaaja. 2011, 390.) 

Äidin sairastama raskausdiabetes ei tarkoita, että vauvalle puhkeaisi diabetes. On kuitenkin 

tiedossa, että raskausdiabeetikoiden lapsilla esiintyy myöhemmin elämässä enemmän sokeri-

aineenvaihdunnan häiriöitä, liikapainoa tai metabolista oireyhtymää kuin muulla väestöllä. 

Myös äidillä on kohonnut riski sairastua raskausdiabeteksen jälkeen tyypin 2 diabetekseen. 

Sairastumisen riskiä lisäävät erityisesti raskausdiabeteksen toteaminen alle 25-vuotiaana, lä-

hisukulaisen diabetes tai insuliinin tarve raskausaikana sekä äidin ylipaino. Sairauden riskiä 

voi pienentää terveellisillä elämäntavoilla ja pyrkimällä normaalipainoon. (Diabetesliitto 

2018; Teramo, Kaaja. 2011, 390.) 

 

3.2 Sokerirasituskoe 

Sokerirasituskoe suositellaan tehtävän kaikille odottaville äideille ja erityisesti niille, joilla on 

raskausdiabeteksen riskitekijöitä. Tavallisimmin se tehdään raskausviikoilla 24-28. Mikäli sai-

rastumisriski arvioidaan erityisen suureksi, sokerirasituskoe voidaan tehdä jo raskausviikoilla 

12-16 (Käypä hoito 2013.)  

Sokerirasituskokeessa määritetään verensokerin paastoarvo laskimoplasmasta 12 tunnin paas-

ton jälkeen. Tämän jälkeen odottava äiti juo 75 g sokeria sisältävän liuoksen ja verensokeri 

mitataan uudelleen 1 ja 2 tunnin kuluttua liuoksen juomisesta. Raskausdiabetes voidaan diag-

nosoida silloin, kun yksikin verensokeriarvo on poikkeava eli liian korkea. Glukoosipitoisuuk-

sien raja-arvot, joiden alapuolelle verensokeriarvojen tulee jäädä, ovat 5.3 mmol/l paaston 

jälkeen, 10.0 mmol/l tunnin kuluttua ja 8.6 mmol/l kahden tunnin kuluttua sokerirasitusko-

keen aloittamisesta (Tiitinen 2017; Teramo, Kaaja 2011, 389.)  

 

3.3 Verensokerin omaseuranta 

Verensokeritasapainoa seurataan kotona. Neuvolasta saatavan verensokerimittarin avulla 

odottava äiti pystyy itse seuraamaan omia verensokeriarvoja. Tavoitearvot omaseurannassa 

ovat ennen ateriaa alle 5,5 mmol/l ja tunnin kuluttua ateriasta alle 7,8 mmol/l (Käypä hoito 

2013; Peränen 2008.) 



 9 
 

 

Mittaukset tehdään ennen aamiaista ja tunti aterian lopettamisesta. Mittauspäivien ja -kerto-

jen määrä päätetään yksilöllisesti riippuen verensokeriarvoista. Neuvolassa opetetaan oikean-

lainen mittaustekniikka. (Neuvokas perhe.) 

Oikeanlainen mittaustekniikka on tärkeää tulosten luotettavuuden kannalta. Mittaustuloksen 

luotettavuuteen vaikuttavat oikean mittaustekniikan lisäksi oikeanlaiset ja toimivat mittaus-

välineet sekä näytteenottopaikan ja näytteen oikeanlainen käsittely (Sampolahti 2015.) 

Verinäyte otetaan puhtaalta ja terveeltä ihoalueelta, yleensä sormenpäiden reuna-alueilta. 

Näytteenotto paikkoja on hyvä käyttää mahdollisimman laajasti ja pistokohtaa kannattaa 

vaihtaa usein. Kaikki sormet sopivat näytteen ottamiseen, mutta verenkierto on paras keski-

sormessa ja nimettömässä. Hyvä verenkierto helpottaa näytteen ottamista. Peukalo ja pikku-

rilli ovat paljon käytössä ja usein herkkiä, joten näytteenottoa niistä kannattaa välttää (Ter-

veyskylä a.) 

Ennen näytteen ottoa kädet on hyvä pestä lämpöisellä vedellä. Kädet kuivataan pesun jälkeen 

huolellisesti. Käsidesin tai muiden desinfektioaineiden käyttöä ei suositella. Reikä pistetään 

sormenpäähän puhtaalla neulalla. Neula vaihdetaan päivittäin. Sormenpäätä ei saa puristaa, 

jotta näytteeseen ei tule kudosnestettä. Kudosneste voi aiheuttaa virheellisiä mittaustuloksia. 

Ensimmäinen veripisara pyyhitään pois (Sampolahti 2015.) 

Verensokeri mitataan aina uusilla ja puhtailla verensokeriliuskoilla. Verensokeriliuska asete-

taan verensokerimittariin laitekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Verensokeriliuskan kärjellä 

kosketetaan kevyesti veripisaraa, kunnes verensokerimittari antaa äänimerkin. Verensoke-

riarvo näkyy hetken kuluttua mittarin näytöllä (Sampolahti 2015.) 

 

3.4  Ravitsemus 

Oikeanlainen ruokavalio on raskausdiabeteksen tärkein hoitomuoto. Monipuoliseen ruokavali-

oon kuuluvat täysjyvävalmisteet, kasvikset, marjat ja hedelmät, rasvattomat tai vähärasvai-

set maito- ja lihavalmisteet sekä pehmeää rasvaa sisältävät levitteet tai öljyt. Ateriakokonai-

suus on hyvä muodostaa siten, että se sisältää samalla kertaa 40-50 %:a hiilihydraattia, 20-30 

%:a proteiinia ja 30-40 %:a rasvaa. Raskausdiabeetikon ruokavaliossa voi olla vähemmän hiili-

hydraatteja, mutta hieman enemmän rasvaa ja proteiinia, kuin muilla diabeetikoilla suositus-

ten mukaan. (Käypä hoito 2013.) 

Raskausdiabeetikon vuorokausikohtainen kaloritarve voidaan määritellä odottajan painoindek-

sin mukaan. Normaalipainoisilla odottajilla kaloritarve on 1800-2000 kcal/vrk ja ylipainoisilla, 

joiden BMI on yli 25, tarve on 1600-1800 kcal/vrk (Terveyskylä b.) Painoindeksin ollessa yli 29 

painonnousun suositus olisi korkeintaan 8 kg koko raskauden aikana. (Erkkola 2012) 
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Ateriakoko on syytä pitää maltillisena, jotta paino ei nouse liikaa ja verensokeri pysyy mah-

dollisimman hyvin hallinnassa (Terveyskylä b). Myös säännöllinen ateriarytmi tukee painonhal-

lintaa ja tasapainottaa verensokeriarvoja. Verensokeri tasapainon kannalta on tärkeää syödä 

usein ja vähän kerralla, sekä huolehtia runsaasta kuidun saannista. Sokeria, sokeripitoisia val-

misteita ja valkoisia viljavalmisteita on hyvä välttää. (Torssonen, Lyytinen 2008.) 

Suomalaiset ravitsemussuositukset ovat jokaisen, myös raskausdiabeetikon, aterioiden pe-

rusta. Ei ole olemassa erityistä diabetesruokavaliota. Verensokerimittausten perusteella voi-

daan löytää itselle sopivat ruoka-aineet ja annoskoot. Suositeltava ruokavalio kuitenkin pie-

nentää sairauden riskejä ja edistää terveyttä (Tays 2018.) 

Esimerkkejä hyvistä valinnoista: 

• 4-6 viipaletta runsaskuituista täysjyväleipää päivässä, osan voi korvata runsaskuitui-

sella puuroannoksella 

• Vaihtoehtoja perunalle ovat täysjyväriisi tai -pasta. 

• Marjat ja hedelmät ovat hyviä kuidun lähteitä. Suositeltava määrä on 3-5 marja- tai 

hedelmäannosta päivässä. Yksi annos tarkoittaa esimerkiksi 2 dl marjoja, omenaa, 

pientä banaania tai 15 kpl viinirypäleitä. 

• Suosi rasvattomia maitotuotteita ja vähärasvaisia juustoja, joissa rasvaa on enintään 

17 %: a. Kalsiumin saanti on riittävää, kun esimerkiksi juo 3-4 lasillista rasvatonta 

maitoa tai piimää ja syö 2-3 siivua juustoa päivittäin. 1-2 dl:n kerta-annokset maito-

tuotteita on hyvä jakaa eri aterioille, jotta verensokeri ei nouse liikaa. Nestemäisiä 

maitotuotteita on hyvä välttää aamiaisella, jos verensokeri nousee herkästi aamiaisen 

jälkeen. 

• Syö runsaasti vihanneksia ja kasviksia 5-6 aterialla. Lautasmallin mukaisesti on suosi-

teltavaa täyttää pääaterioilla lautasesta puolet kasviksilla. Kasvikset tasaavat aterian-

jälkeistä verensokerin nousua. Puolikiloa päivässä on hyvä nyrkkisääntö. 

• Valitse vähäsuolaisia ja vähärasvaisia tuotteita ja huomio suolan ja rasvan määrä 

myös ruoan valmistuksessa. 

• Käytä leiville 6-8 tl pehmeää kasvimargariinia (60-80 prosenttista) ja ruoan valmistuk-

sessa 1-2 tl kasviöljyä tai juoksevaa margariinia päivässä. 

• Syö kalaa 2-3 kertaa viikossa. Näin turvaat välttämättömien rasvahappojen saannin ja 

sokerinsieto paranee. 
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• Muita hyviä pehmeiden rasvojen lähteitä ovat pähkinät ja mantelit. 

• Janojuomaksi paras valinta on vesi, vähäsuolainen kivennäisvesi tai sokeroimaton tee. 

Täysmehut ja marjamehut on hyvä laimentaa vedellä ja virvoitusjuomista valitaan 

light-juomia. 

• Sokeri, siirapit ja hunaja sopivat pieninä määrinä osaksi ruokavaliota. Herkutteluun 

voi sisältyä päivittäin vähäsokerinen jälkiruoka, 1-2 kertaa viikossa pullan tapainen 

leivonnainen tai kerran viikossa pieni määrä (20g) makeisia. 

• Ksylitolipurkka ja -pastillit sopivat päivittäiseen käyttöön esimerkiksi aterioiden jäl-

keen käytettyinä (Terveyskylä b.) 

 

3.5  Liikunta  

Liikunta on erittäin tehokas hoitokeino raskausdiabeteksessa, sillä se laskee odottavan äidin 

verensokeria (Jensen, Ovesen, ym. 2014, 198). Tästä syystä raskausdiabeetikon olisi hyvä har-

rastaa säännöllisesti liikuntaa. Tehokas arkiliikunta on hyvä keino ylläpitää fyysistä kuntoa. 

Hyviä esimerkkejä arkiliikunnan muodoista ovat esimerkiksi kävely kauppaan, pihatyöt tai sii-

voaminen. Liikunta helpottaa usein myös raskauden tuomaa fyysisistä rasitusta ja ehkäisee lii-

allista painonnousua raskausaikana. Liikunnallinen elämäntapamuutos auttaa pienentämään 

riskiä sairastua 2.tyypin diabetekseen myöhemmällä iällä (Maresh, McCane, ym. 2013, 131.) 

Raskauden aikana on voimassa yleiset terveellisen liikunnan suositukset. Jos odottava äiti on 

liikkunut säännöllisesti ennen raskautta, voi liikuntaa jatkaa normaalisti entiseen tapaan. Har-

joittelua kannattaa keventää voinnin mukaan ja kehoa kuunnellen. Sopivia liikuntalajeja ovat 

esimerkiksi kävely, pyöräily, hiihto, voimistelu ja uinti. Liikuntasuositusten mukaan viikoittain 

tulisi harrastaa 75 minuuttia reipasta liikuntaa tai 2,5 tuntia kohtuullisen rasittavaa liikuntaa 

sekä tämän lisäksi kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa ja liikehallintaa lisäävää liikuntaa. (Diabe-

tesliitto. 2012, 17-18; Vuori 2015, 375.)  

 

3.6  Lääkitys 

Tarvittaessa raskausdiabeteksen hoidon kokonaisuutta täydentämään tarvitaan myös lääkehoi-

toa. Lääkehoitona käytetään joko insuliinihoitoa, metformiinia tai näiden yhdistelmää. Esisi-

jaisesti kuitenkin suositellaan insuliinihoitoa, sillä metformiinin pitkäaikaisturvallisuudesta 

lapsen kannalta ei ole riittävästi näyttöä (Käypä hoito 2013.) 
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3.6.1 Tablettihoitoinen raskausdiabetes 

Metformiini on tablettimuotoinen diabeteslääke, jota voidaan käyttää myös raskausdiabetek-

sen hoitoon. Metformiini parantaa elimistössä solujen insuliinivastetta ja kontrolloi äidin pai-

non nousua paremmin kuin insuliini. Metformiini lääkitystä lisätään muutaman päivän välein 

ja se jaetaan yleensä kahteen annokseen. Maksimiannos Metformiinia on yleensä 2 grammaa 

vuorokaudessa. Metformiinin vasta-aihe on tiedossa oleva maksan tai munuaisten vajaatoi-

minta. Lääkitys tulee aina keskeyttää, jos äidille kehittyy selkeä nestehukka esimerkiksi kuu-

meen ja vatsataudin aikana. Samoin lääkitys tulee lopettaa, jos supistelujen säännöllisyys en-

nakoi tulevaa synnytystä sekä edellisenä iltana ennen suunniteltua sektiota (Terveyskylä c.) 

 

3.6.2 Insuliinihoitoinen raskausdiabetes 

Insuliinihoito tulee kyseeseen silloin, kun ruokavaliohoidolla ei olla saatu raskausdiabetesta 

riittävään hoitotasapainoon. Tällöin omaseurannassa veren glukoosipitoisuudet ovat toistu-

vasti 5,5 mmol/l tai enemmän ennen aamiaista tai 7,8 mmol/l tai enemmän aterian jälkeen 

(Käypä hoito 2013.) 

Insuliiniannosta säädellään verensokeriarvojen omaseurannan mukaan. Raskausviikkojen 20 – 

32 aikana insuliinin tarve voi kasvaa merkittävästi insuliiniresistenssin lisääntymisestä joh-

tuen. Insuliinihoito lopetetaan, kun lapsi syntyy, ellei syntymän jälkeisinä 1-3 päivän aikana 

äidin verensokeriseurannoissa ilmene poikkeavaa. (Käypä hoito 2013.) 

 

3.7 Synnytyksen jälkeen 

Raskaudenaikainen diabetes lisää riskiä sairastua myöhemmin 2 tyypin diabetekseen. Äiti voi 

omilla elämäntavoilla ennaltaehkäistä sairastumisriskiä. Säännöllinen liikunta ja terveellinen 

ruokavalio sekä painonhallinta ja tupakoimattomuus auttavat ehkäisemään seuraavissa ras-

kauksissa raskausdiabetesta ja 2 tyypin diabetesta myöhemmin (Tertti, Rönnemaa 2018.) 

Imetys auttaa painon palautumisessa. Tutkimuksen mukaan imetys pienentää riskiä sairastua 

2. tyypin diabetekseen myöhemmin (Kim, Lee 2018.) Puolen vuoden täysimetystä suositellaan 

ja sen jälkeen imetystä vähintään vuoden ikään kiinteän ruoan ohella. Äidin painon tulisi ras-

kauden jälkeen palautua mahdollisimman lähelle normaalipainoa (Tertti, Rönnemaa 2018.) 
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3.7.1 Äidin seuranta 

Suositusten mukaan ruokavaliohoitoinen raskausdiabeetikko ohjataan vuoden kuluttua synny-

tyksestä sokerirasituskokeeseen. Tämän lisäksi veren rasva-arvot tarkistetaan laboratorioko-

keilla ja äidin paino, verenpaine ja vyötärönympärys mitataan. Jatkoseuranta tapahtuu 1-3 

vuoden kuluttua riippuen laboratoriokokeiden tuloksista ja muista sairastumisen riskitekijöistä 

(Käypä hoito 2013.) 

Insuliinihoitoisen raskausdiabeteksen sairastaneen äidin tulee käydä sokerirasituskokeessa 6-

12 viikon kuluttua synnytyksestä. On tärkeää uusia sokerirasituskoe pian synnytyksen jälkeen, 

sillä pienellä osalla raskausdiabeetikoista heikentyy sokerinsieto pysyvästi (Diabetesliitto 

2012, 22.) 

Jos raskauden aikana tehdyssä sokerirasituksessa on ollut kaksi tai kolme poikkeavaa arvoa, 

on sairastumisriski myöhemmin 2.tyypin diabetekseen jopa 40 – 60 % seuraavan 10 – 15 vuoden 

aikana. Sairastumisriskiä lisäävät erityisesti insuliinihoitoinen raskausdiabetes, ylipaino tai lä-

hisukulaisen diabetes. Raskauden jälkeen paastoverensokeria suositellaan seurattavan vuosit-

tain (Tiitinen 2017.) 

 

3.7.2 Vauvan seuranta 

Äidin raskausdiabeteksesta johtuen vauvan verensokeri saattaa laskea poikkeavan matalaksi 

syntymän jälkeen. Liian alhaisen verensokerin, eli hypoglykemian, esiintyvyys on insuliinihoi-

toisten raskausdiabeetikoiden vastasyntyneillä kolminkertainen ja hoitamattomien raskaus-

diabeetikoiden vastasyntyneillä kymmenkertainen terveiden äitien vastasyntyneisiin verrat-

tuna. Hypoglykemian raja-arvona pidetään alle 2,6 mmol/l. Tämän vuoksi vastasyntyneen so-

keriarvoja seurataan tiheään synnytyssairaalassa (Käypä hoito 2013.) Äidin raskausdiabetes ei 

tarkoita, että lapselle puhkeaisi diabetes, mutta riski sairastua diabetekseen on kohonnut, 

etenkin jos äidin raskausdiabetes on puhjennut ylipainon seurauksena (Käypä hoito 2013.) 

 

4 Asiakkaan ohjaus 

Sairastuminen on usein ihmiselle yllättävä ja uusi tilanne. Sairastuminen voi aiheuttaa epävar-

muuden, avuttomuuden ja turvattomuuden tunteita sekä sairastuneelle itselle, että joskus 

myös hänen läheisilleen. Tilanteesta selviytymisen kannalta on tärkeää, että sairastunut ja 

hänen läheisensä saavat riittävästi helposti sisäistettävää tietoa sairaudesta, mahdollisista 

tutkimuksista sekä itse sairauden hoidosta. Tutkimusten mukaan tiedon saaminen kannustaa 

potilasta osallistumaan ja edistämään omia valmiuksiaan itsensä hoitamisessa. Riittävä ohjaus 
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ja tiedon saaminen myös vähentävät sairauteen liittyvää ahdistusta ja pelkoja (Torkkola ym. 

2002, 24.)  

Terveyskasvatuksellinen asiakkaan ohjaus tavoittaa parhaiten ne asiakkaat, jotka ovat jo en-

nestään kiinnostuneita aiheesta tai kokevat olevansa samaa mieltä ohjauksen sisällön kanssa. 

Varsinainen asiakaskohderyhmä ei reagoi ohjaukseen ilman omaa mielenkiintoa. Asiantuntijan 

näkemyksen ja yleisten suositusten mukaan asiakkaan tulisi tehdä riittävästi elämäntapamuu-

toksia, mutta jos asiakas tuntee olonsa hyväksi, hänen on vaikeampi sitoutua muutoksiin 

(Torkkola ym. 2002, 20.) 

Hyvä ohjaaminen on hoidon kulmakivi. Onnistuneessa ohjauksessa asiakkaalla on riittävästi 

uusinta, luotettavaa ja tutkittua tietoa. Lisäksi ohjaus on yksilöllistä, asiakasta motivoivaa, 

kannustavaa ja hoitomyönteisyyteen sekä pysyvyyteen pyrkivää. Ohjaamisen myötä asiak-

kaalla tulisi olla riittävät tiedot ja taidot, joiden avulla hän voi toimia oman sairautensa arjen 

asiantuntijana. Hoidon ohjauksessa tärkeitä ovat oikea-aikaisuus, jatkuvuus sekä suunnitel-

mallisuus. Ohjauskertoja tulee olla riittävästi, jotta asiakas pystyy sisäistämään hoitoonsa liit-

tyvät keskeisimmät asiat. (Robins 2012; Saano & Taam-Ukkonen 2014, 397.) 

Tutkimuksen mukaan suullisen ohjauksen tukena pidetään tärkeänä myös kirjallista ohjaa-

mista, sillä sen sisältämän tiedon pystyy helpommin jakamaan läheisten kanssa. (Nilson 2012, 

s. 22) Raskausdiabeetikon mahdollisimman hyvä ja laadukas ohjaaminen vahvistaa odottavan 

äidin voimavaroja ja tukee omahoitoa. Pidemmän aikavälin tavoitteena ohjaamisella on edis-

tää asiakkaan terveellisiä elämäntapoja niin, että ne tulisivat osaksi jokapäiväistä elämää 

(Nilson 2012, 23.) 

 

5 Ohjelehtisen taustat  

Ymmärrettävyys ja helppolukuisuus ovat avainasemassa ohjelehtistä kirjoitettaessa. Tutki-

musten mukaan kirjallisissa ohjeissa sanoma ei tavoita asiakasta, jos ne ovat kirjoitettu liian 

vaikeasti. Materiaali tulisi tarjota asiakkaalle sopivassa paikassa ja sopivaan aikaan (Kyngäs, 

Kääriäinen ym. 2007, 125.) Tästä syystä materiaalin olisi hyvä olla saatavilla myös verkossa. 

Kun kirjallinen ohje on hyvin suunniteltu, oikein suunnattu, asiakkaan oppimiskyvyn huo-

mioiva ja tehokas, sitä voi käyttää itseopiskeluun ja siihen voi palata ohjaustilanteen jälkeen 

tarvittaessa (Kyngäs Kääriäinen ym. 2007, 125.) 

Keväällä 2018 ohjelehtistä varten kerättiin taustatietoa sähköisen kyselyn muodossa sosiaali-

sesta mediasta, raskausdiabetes vertaistukiryhmästä. Ryhmän jäseniltä kysyttiin minkälaista 

tietoa ja ohjausta he olisivat toivoneet ja tarvinneet raskausdiabetes diagnoosin saatuaan. 

Vastauksissa kävi ilmi, että odottavat äidit kaipasivat opastusta verensokerin mittaustekniik-
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kaan sekä perusteluja mittausaikataulun ja -ohjeiden noudattamiselle. Tietoa toivottiin ras-

kausdiabeteksen vaikutuksista äitiin ja vauvaan, äidin omahoidon vaikutuksista verensokeriar-

voihin, mahdollisista raskauteen liittyvistä muutoksista sekä raskausdiabeteksen vaikutuksista 

synnytykseen ja synnytyksen jälkeisestä seurannasta. Lisäksi äidit toivoivat konkreettista ruo-

kavalio-ohjeistusta.  

 

5.1  Ohjelehtisen sisältö ja toteutus 

Kirjallisia ohjeita laadittaessa on syytä pohtia viestinnän vaikuttavuutta ja sitä, millaiseen 

kohderyhmään, mihin asioihin ja millä tasolla vaikutus toivotaan kohdistuvan. Lisäksi on mer-

kityksellistä miettiä, missä mahdollisen muutoksen odotetaan tapahtuvan. Pyritäänkö muu-

tokseen asiakkaan tiedoissa, käyttäytymisessä vai asenteissa. Helpointa on vaikuttaa asiak-

kaan tiedolliseen tasoon. Vaikuttaminen käyttäytymiseen ja asenteisiin on huomattavasti 

haastavampaa. Tiedon lisääntyminen ei automaattisesti johda käyttäytymisen muutokseen. 

Vaikutuksen ei tarvitse myöskään aina tarkoittaa muutosta, joskus asioiden ennallaan pysymi-

nenkin on suotavaa ja voidaan katsoa vaikuttamiseksi (Torkkola ym. 2002, 20.) 

Kirjallisilla ohjeilla on monta merkitystä. Ne toimivat neuvojen, ohjeiden ja tiedon välittäjinä 

ja niiden avulla rakennetaan ymmärrystä terveydestä ja sairaudesta sekä hyvästä ja huonosta 

hoidosta. Lisäksi kirjallisilla ohjeilla on merkittävä sosiaalinen yhteys, jolla voidaan määritellä 

asiakkaan asema terveydenhuollossa sekä tämän oma suhde terveyteensä ja sairauteensa 

(Torkkola ym. 2002, 13.) 

Ohjelehtisen sisältö on koottu opinnäytetyön teoreettisen osuuden keskeisimmistä asioista ot-

taen huomioon kohderyhmän ja työelämän yhteistyökumppanin toiveet. Ohjelehtisessä käsi-

tellään tiivistetysti mitä raskausdiabetes on, verensokerin omaseurannan viitearvot ja mit-

taustekniikka sekä ravitsemus- ja liikuntasuosituksia. Lisäksi ohjelehtisessä on osio synnytyk-

sen jälkeisestä seurannasta. Ohjelehtisen toteuttamisen kannalta haasteellisimmaksi tekijäksi 

osoittautui käytettävissä olevan tilan rajallisuus. Ohjelehtinen pyrittiin pitämään yleisilmeel-

tään selkeänä ja helppolukuisena huomioimalla valittu fontti ja fonttikoko. Sisältö pyrittiin 

kirjoittamaan selkokielellä ja helposti ymmärrettäväksi. 

Ohjelehtinen toimitetaan yhteistyökumppanille sähköisenä versiona, jota he voivat tarpeen 

mukaan tulostaa asiakkailleen. Yhteistyökumppanin kanssaan sovittiin, että ohjelehtinen liite-

tään osaksi Hyvinkään kaupungin soteviestintää, jolloin ohjelehtisen ulkoasu muokataan hei-

dän toimestaan kaupungin yhtenäisen ilmeen mukaiseksi ja siihen lisätään Hyvinkään kaupun-

gin logo. Yhteistyökumppanille annettiin lupa jatkossa päivittää ja muokata ohjelehtistä tar-

peen mukaan. Muutoksista on sovittu laitettavan ohjelehtiseen merkintä ja päivämäärä, jol-

loin muutos on tehty. 
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5.2 Hyvä kirjallinen ohje 

Osana hyvää hoitoa selkeät, helposti ymmärrettävät ja asiakkaat huomioon ottavat kirjalliset 

ohjeistukset. Kirjallisen ohjeistuksen tavoitteena on tarjota asiakkaille enemmän tietoa sai-

rauksista ja niiden omahoidosta. Asiakkaan rooli itsenäisenä ja aktiivisena toimijana on koros-

tunut ja nykyään asiakkailta myös odotetaan entistä parempia itsehoitovalmiuksia. Kirjalliset 

ohjeet myös täydentävät asiakkaille annettavaa henkilökohtaista ohjausta (Torkkola ym. 

2002, 7-8.)  

Hyvä kirjallinen ohje palvelee asiakkaan lisäksi myös ohjetta jakavan organisaation henkilö-

kuntaa. (Torkkola, S., ym. 2002. S.34.) Kirjallisten ohjeiden kirjoittamisen lähtökohtana ovat 

organisaation tarve ohjata asiakkaita toimimaan hyvien ja tarkoitustenmukaisten käytän-

teidensä mukaisesti sekä asiakkaiden tarve saada olennaista tietoa (Torkkola ym. 2002, 35.) 

Kirjallista ohjeistusta tehdessä on tärkeää ottaa huomioon, että se on yhteensopiva asiakkaan 

saaman suullisen ohjauksen kanssa (Torkkola ym. 2002, 29.) 

 

5.3 Keskeiset lait  

Erilaiset lait ja asetukset ovat sovellettavissa myös ohjaamistilanteisiin ja potilaan ohjaami-

seen. Suomen perustuslaki ja kuntalaki linjaavat valtion ja kuntien hyvinvointitehtäviä, joihin 

myös ohjaaminen kuuluu. Kansanterveyslain 14§ mukaan kunnan tulee huolehtia asukkaiden 

terveysneuvonnasta. Tähän sisältyy ohjaaminen. Erikoissairaanhoitolaissa mainitaan kuntout-

tavien hoitotoimenpiteiden lisäksi neuvonta, jotka lain mukaan kuuluvat potilaan oikeuksiin 

(Kyngäs, Kääriäinen ym. 2007, 13-16.) 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista pitää sisällään itsemääräämisoikeuden. Se on tärkeää 

huomioida myös kirjallisia ohjeita laadittaessa. Itsemääräämisoikeutta kunnioittava ohje an-

taa asiakkaalle tilaa ja mahdollisuuden kysyä sekä tällä tavoin kehittää omaa terveyslukutai-

toaan. Kehittyneen terveyslukutaidon avulla asiakas pystyy soveltamaan lukemaansa tietoa 

omaan elämäänsä ja suhtautumaan tarvittaessa saamaansa tietoon kriittisesti (Torkkola ym. 

2002, 22.) 

 

5.4 Visuaalisuus 

Hyvässä ohjelehtisessä on selkeästi luettava kirjasintyyppi ja kirjasinkoko on vähintään 12. 

Teksti on selkeästi jaoteltu ja aseteltu. Kirjallisen sanoman ymmärrettävyyttä ja lukemisen 
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mielekkyyttä voidaan parantaa kuvin, kaavioin ja taulukoin. Tärkeitä asioita voidaan painot-

taa korostuskeinoin, kuten alleviivauksin tai lihavoiduin tekstein (Eloranta, Virkki 2011, 75-

76.) Korostuskeinojen käyttö on hyvä maltillisena, sillä esimerkiksi alleviivaukset saattavat 

joskus heikentää tekstin luotettavuutta. Ohjelehtisen värityksen ja kokoon on hyvä kiinnittää 

lukijan huomiota. Värillisellä ohjelehtisellä voidaan olettaa olevan mustavalkoista parempi 

huomioarvo (Kyngäs, Kääriäinen ym. 2007, 127.) 

Yhdellä kirjallisella ohjeella ei pystytä vastaamaan kaikkiin asiakasryhmän kysymyksiin. Liialli-

nen tekstin määrä voi olla tuntua turhan sekavalta, eikä houkuta lukemaan. Sopivassa suh-

teessa tyhjää tilaa ja ilmavasti koottua tekstiä lisää sisällön ymmärrettävyyttä. (Torkkola ym. 

2002, 44, 53.) 

 

5.5 Rakenne ja kieli 

Otsikointi ja kappalejako selkeyttävät ja keventävät kirjallisen ohjeen sisältöä. Pääotsikko 

viestii oleellisimman asian; mitä kyseinen ohje käsittelee. Riittävä ja huolellisesti tehty vä-

liotsikointi edesauttaa tekstin hahmottamista kokonaisuutena. Otsikointi voidaan tarvittaessa 

tehdä toteavaan tai kysymysmuotoon (Eloranta, Virkki 2011, 75.) 

Rakenteellisesti on hyvä esittää vain yksi asia kappaletta kohden ja pääasia tulisi olla ensim-

mäisessä virkkeessä. Tekstin tulee olla ymmärrettävää ja helppolukuista, mielellään aktiivi-

muodossa kirjoitettua. Kielen selkeys on tärkeää ja termistö, sekä sanat yksiselitteisiä, tut-

tuja ja konkreettisia. Lääketieteelliset termit tulee aina määritellä. Rakenteellisesti hyvässä 

ohjelehtisessä on huomioitu, että sanat ja virkkeet ovat myös melko lyhyitä (Kyngäs, Kääriäi-

nen ym. 2007, 127.) 

Erilaisia sairauksia, niiden syitä ja hoitoa käsitteleviä ohjeita kirjoittaessa voi apuna käyttää 

seuraavanlaista kysymysrunkoa: mitä, miten, missä, milloin, millä seurauksella ja kuka. Hyvä 

sairaudesta ja sen hoidosta kertova ohje vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mistä sairau-

desta on kyse? Miten sitä hoidetaan? Millaisia seurauksia hoidolla on? (Eloranta, Virkki. 2011, 

75.) 

 

5.6 Opinnäytetyön eteneminen 

Opinnäytetyö valmistui noin vuodessa. Sen tekeminen koostui suunnitelman teosta, teoreetti-

sen aineiston hankinnasta, teoreettisen viitekehyksen tekemisestä, ohjelehtisen suunnitte-

lusta ja toteutuksesta, erilaisista työpajoista ja ohjaustapaamisista sekä yhteistyöstä työelä-

män edustajan kanssa. Työmäärä pyrittiin pitämään mahdollisimman tasaisena koko prosessin 

ajan. Opinnäytetyön etenemisestä pidettiin päiväkirjaa, josta koostettiin oheinen taulukko. 
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Taulukko 1: Työn eteneminen 

Ajankohta 
 

Mitä tehtiin 

Syyskuu -17 Aiheanalyysityöpaja 
Tiedonhankinnan työpaja 

Tammikuu -18 Aiheen hankinta ja valinta 
Aineiston hankinta ja teoreettisen viitekehyksen 

suunnittelua 

Helmikuu -18 Teoreettisen viitekehyksen luonnostelua 
Opinnäytetyön ohjaus 

Maaliskuu -18 Ohjelehtisen suunnittelu alkaa 
Kysely raskausdiabeetikoille ohjelehtisen sisällöstä ja 

toteutuksesta 
Teoreettisen viitekehyksen tekoa 

Toiminnallisen opinnäytetyön työpaja 

Huhtikuu -18 Teoreettisen viitekehyksen tekoa 

Toukokuu -18 Suunnitelmaseminaari 

Kesäkuu -18 Teoreettisen viitekehyksen tekoa 
Tutkimusluvat 

Elokuu -18 Ohjelehtisen suunnittelu 
Ohjelehtisen 1. versio valmistuu 

Syyskuu -18 Ohjelehtisen 1. versio työelämän yhteistyökumppa-
nille kommentoitavaksi ja arvioitavaksi 

Lokakuu -18 Teoreettisen viitekehyksen viimeistelyä 
Palautteen keruuta ohjelehtisestä 

Marraskuu -18 Ohjaustapaaminen 
Kirjallisen työn ja ohjelehtisen viimeistelyä 

Arvioiva seminaari 
Opponointi 

 

6 Arviointi 

Arviointi tuottaa tietoa, jolla voidaan parantaa esimerkiksi ohjauksen laatua (Holopainen, 

Korhonen 2018, 158). Toiminnallisen opinnäytetyön keskeinen osuus on työn arviointi. Proses-

sia arvioitiin pitämällä päiväkirjaa ja työn edetessä tietoa kerättiin raportin viimeistelyvai-

heeseen asti. 

Ohjelehtinen lähetettiin sähköpostitse arvioitavaksi työelämän yhteistyökumppanille, op-

ponoijille ja ohjaajille. Lisäksi se liitettiin sähköisenä erään raskausdiabetes vertaistukiryh-

män jäsenien nähtäväksi ja siitä pyydettiin palautetta. Palautetta pyydettiin etenkin ohjeleh-

tisen sisällön tarpeellisuudesta, selkeydestä ja sisäistettävyydestä. Palautteen perusteella 

pystyttiin arvioimaan sitä, kuinka hyvin ohjelehtinen vastaa sille määriteltyyn tarpeeseen. 

Ohjelehtisen laatua arvioitiin lopputuloslaadun näkökulmasta. Lopputuloslaatu kuvaa asetet-

tujen tavoitteiden toteutumista (Winell 2008,159.) Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa ohje-
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lehtisen tarkoitukseksi määriteltiin odottavien äitien ja heidän läheistensä tietouden lisäämi-

nen raskausdiabeteksesta ja lisäksi tavoitteena oli tarjota konkreettista tietoa ja ohjeita sekä 

motivoida, kannustaa ja tukea odottajaa sairauden omahoidossa. 

 

Raskausdiabetes vertaistukiryhmältä kysyttiin ”kuinka hyvin ohjelehtinen vastasi heidän tar-

peitaan sisällöllisesti, oliko sisältö riittävän informatiivinen ja selkeä?” Heiltä saadun palaut-

teen mukaan ohjelehtinen oli helposti luettavissa ja tärkeitä asioita oli siinä hyvin tiivistet-

tynä. Ohjelehtisessä toivottiin korostettavan ruokavalion yksilöllisyyttä sekä toivottiin hieman 

laajempaa tietoutta raskausdiabeteksesta ja sen synnytyksen jälkeisistä vaikutuksista. Lisäksi 

toivottiin kannustuslausetta äideille, ettei raskausdiabeteksesta tarvitse potea syyllisyyttä. 

Opinnäytetyön aihe sai kehuja ja kokonaisuudessaan ohjelehtinen koettiin hyväksi ja katta-

vaksi materiaaliksi. 

 

Yhteistyökumppanilta pyydettiin palautetta avoimella kysymyksellä ”vastasiko ohjelehtinen 

heidän tarpeitaan?” Terveydenhoitajat toivoivat ohjelehtiseen lisää huomiota ruokavalio- ja 

liikuntakäyttäytymiseen. Lisäksi toivottiin, ettei ohjelehtisessä mainittaisi raskausdiabeteksen 

häviämistä raskauden jälkeen, sillä raskausdiabetes vaatii äidin ja vauvan seurantaa vielä syn-

nytyksen jälkeenkin. Vertaistukiryhmän ja terveydenhoitajien antaman palautteen perus-

teella ohjelehtistä muokattiin vielä vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita. 

Ohjelehtisen visuaalisuutta ja ymmärrettävyyttä arvioitiin luetuttamalla sitä oman lähipiirin 

henkilöllä, jolla ei ole ammatillista osaamista tai muuten aiempaa tietoutta raskausdiabetek-

sesta. Heiltä saadun palautteen perusteella ohjelehtinen koettiin visuaalisesti hyvin toteute-

tuksi, helposti ymmärrettäväksi ja selkeäksi.  

Ohjelehtisen hyödynnettävyyttä ja levitettävyyttä sekä sen pitkäaikaisia vaikutuksia ei voida 

tässä vaiheessa arvioida. Ohjelehtisen hyödynnettävyyden mahdollisuus jää yhteistyökumppa-

nin vastuulle. 

 

7 Itsearviointi 

Opinnäytetyön tekeminen oli vuoden kestävä, kokonaisuutena onnistunut prosessi. Toiminnal-

lisen opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista, sillä oma työ konkretisoitui erityisellä ta-

valla ohjelehtisen valmistuttua. Työn mielekkyyttä lisäsi myös se, että sille asetettuihin tar-

koitukseen ja tavoitteisiin pystyttiin vastaamaan hyvin.   
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Yhteistyökumppani salli työn toteutukselle varsin vapaat kädet, mutta osallistui ohjelehtisen 

4. version viimeistelyyn kommentoimalla sisältöä ja antamalla siihen muutamia täydennyseh-

dotuksia. Yhteistyö heidän kanssaan tapahtui pääosin sähköpostitse, joka koettiin yhteisesti 

vaivattomimmaksi tavaksi.   

Työnjako työparin kesken oli tasavertaista ja työ eteni suunnitelmien mukaisesti hyvässä yh-

teisymmärryksessä. Työn etenemisen kannalta koettiin tärkeäksi työparin keskinäinen ajatus-

tenvaihto ja pohdinta. Työmäärä pyrittiin pitämään koko prosessin ajan tasaisena ja työn ete-

nemisestä pidettiin opinnäytetyöpäiväkirjaa. Opinnäytetyö valmistui tavoiteajassa. Tekijät 

oppivat asiakkaan ohjaamisesta ja kirjallisten ohjeiden laatimisesta. Myös tietous raskaus-

diabeteksesta ja sen hoidosta syventyi opinnäytetyön myötä. 

Työn haasteellisin osuus oli ohjelehtisen sisällön rajaaminen suhteessa käytettävään tilaan. 

Sisällössä pyrittiin ottamaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon saatu palaute sekä ras-

kausdiabetes vertaistukiryhmältä, että yhteistyökumppanilta. Tarkoituksena oli koota mahdol-

lisimman kattava paketti tietoa niin, että asiakas voi suullisen ohjauksen jälkeen tarkistaa 

läpi käytyjä asioita yksistä kansista.   

Tänä päivänä raskausdiabetesta sairastavat äidit ovat valveutuneita ja heillä on paljon tietoa 

sairaudesta. Saimme jonkin verran raskausdiabetes vertaistukiryhmän äideiltä kritiikkiä ohje-

lehtisen tietosisällön oikeellisuudesta ja yksilöllisestä sopivuudesta. Vertaistukiryhmän äitien 

tietoisuus ei perustunut kaikilta osin yleisiin suosituksiin, vaan omiin tai jaettuihin kokemuk-

siin. 

 

7.1 Eettisyys ja luotettavuus  

Opinnäytetyötä varten haettiin tarvittavat tutkimusluvat (Helin, Launis ym. 2013, 6). Tämä on 

työelämän yhteistyökumppanin käytäntö, vaikka opinnäytetyötä varten ei asiakkaita tai henki-

lökuntaa haastatellakaan tai muuten käsitellä heitä koskevia tietoja.  

Raskausdiabetes vertaistukiryhmässä tehdyn kyselyn ja palautekyselyn vastaukset käsiteltiin 

anonyymisti. Molempien kyselyjen kuvauksessa kerrottiin, mitä tarkoitusta varten kysely on 

tehty ja miten siihen saamia vastauksia käsitellään. Vastauksia ei erikseen arkistoitu (Raivo, 

Rissanen 2017, 10). 

Ohjelehtistä tehtäessä otettiin huomioon potilaan näkökulma ja lehtisestä pyrittiin tekemään 

mahdollisimman laadukas. Näin noudatettiin terveysalan eettisiä ohjeita (Lehto 2011, 5-6.) 

Eettinen pohdinta ohjauksen näkökulmasta huomioitiin toiminnallista opinnäytetyötä teh-

dessä. Raskausdiabetekseen sairastuneiden mukaan ottaminen suunnitteluvaiheessa on osa 

eettisyyttä, jossa potilas otetaan huomioon hänen hyvinvointia ja terveyttä koskevassa asiassa 
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(Vänskä, Laitinen-Väänänen ym. 2011, 10-14.) Opinnäytetyössä käytettiin luotettavina pidet-

tyjä lähteitä ja pyrittiin välittämään tuoreinta, totuudenmukaista ja relevanttia tietoa kohde-

ryhmälle. Tieto ja väittämät esitettiin työssä riittävästi perusteltuina.  

 

7.2 Kehittämisehdotukset 

Raskausdiabetes vertaistukiryhmässä olleiden kyselyiden lomassa käytiin keskustelua erityis-

ruokavalioista ja niiden huomioimisesta raskausdiabeteksen yhteydessä. Nykyisin saatavilla 

olevat ravitsemussuositukset ovat pääosin laadittu normaalia sekaruokavaliota noudattaville 

sopiviksi. Erityisruokavalioita on nykyään paljon erityyppisiä, joten heidän huomioimisensa 

yleisissä ohjeistuksissa ja terveydenhoitajan antamassa ohjauksessa olisi tarpeen. Kyselyihin 

vastanneet äidit kokivat lisäksi, että yleiset suositukset raskausdiabetespotilaan ravitsemuk-

sesta eivät sellaisenaan kaikilta osin sovi. Ravitsemussuositusten yhteydessä toivottiin yksilöl-

lisyyttä korostettavan nykyistä enemmän sekä kannustusta ruokavaliokokeiluihin yhdessä ve-

rensokeriseurannan kanssa yksilöllisesti parhaan ruokavaliomallin löytymiseksi.  

Odottaville äideille tulisi tarjota uusinta tietoa raskausdiabeteksesta. Ohjelehtisessä tämä on 

pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Työelämän yhteistyökumppanin kanssa on 

sovittu, että jatkossa heillä on oikeus päivittää ohjelehtistä tarpeen mukaan.  

Tutkimuksen mukaan raskausdiabetesdiagnoosi voi aiheuttaa ahdistusta, pelkoa ja syyllisyyttä 

(Nilson 2012.) Tämä nousi myös vertaistukiryhmän keskusteluissa esille. Terveydenhoitajilta 

toivottiin enemmän emotionaalista tukea raskausdiabeteksen hoidossa sekä kannustamista, 

joka hälventäisi odottavien äitien kokemaa syyllisyyttä.  
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